
 
‘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 een ieders inbreng.      Redactie: Alfred J. Boer   

15e jaargang,  editie 29 april 2015       
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Viering 30-jarig jubileum 
komt op cruciaal moment 
Toen onze Lionsclub op 24 april 1985 werd 
opgericht tijdens een sfeervolle in black-tie 
georganiseerde bijeenkomst in het Hoofddorpse 
Polderhuis, met op 8 juni daarna een knallend feest 
in de Vespohal in Nieuw-Vennep, konden we niet 
vermoeden dat wij 30 jaar later zouden discus-
siëren over 'Hoe nu verder met onze club?’ De 
vraag is: is onze club over de houdbaarheidsdatum 
heen of kunnen we gewoon verder zonder de 
bakens te verzetten? 

Even zag het er uit dat het 30-jarig jubileumfeestje 
meteen het afscheid van de club zou worden omdat 
niet duidelijk was hoe wij de toekomst zouden ingaan: 
doorgaan als Lionsclub of ombuigen tot Sociëteitsclub. 
Onze positie is op zich niet uniek want de 
districtsgouverneur 110CW schreef een paar maanden 
geleden al in The Lion dat veel clubs zich op een 
keerpunt van hun bestaan bevinden. Hij pleitte dan 
ook voor de oprichting van zogenaamde Brancheclubs, 
die een sterke sociëteitssignatuur hebben. 

Spijkers met koppen 
In die Brancheclubs zitten in feite gepensioneerde 
Lions die op een andere manier elkaar ontmoeten dan 
toen zij in een actieve Lionsclub zaten. Nu wil de 
Lionsorganisatie natuurlijk dat zo'n Brancheclub onder 
de noemer van de Lions blijft maar dat houdt in dat die 
seniorleden dan wel blijven meebetalen aan het 
Oakbrook hoofdkantoor en dat is eigenlijk zonde van 
het geld, zo vinden veel Lionsleden. 
Voordeel van zo'n Brancheclub lidmaatschap is wel dat 
de leden voor zover ze dat willen, ook nog af en toe 
hun voormalige Lionsclub mogen bezoeken maar de 
vraag is of zoiets zin heeft want je loopt dan alleen 
maar je vorige clubleden voor de voeten. 

Afgelopen 22 april hebben wij op de laatste 
dinervergadering van dit clubjaar van ons bestuur 
gehoord wat het voor plannen heeft voor de toekomst. 
Daar is heftig over gediscussieerd maar in september, 
aan het begin van het nieuwe seizoen 2015/2016 
dienen er spijkers met koppen te worden geslagen. 

Hoe dan ook: zaterdag 16 mei wordt het 30-jarig 
bestaan van onze club gevierd met een tweetal 
activiteiten, die vandaag in deze speciale Nieuwsbrief, 
mede met dank aan Fred Boer, worden gepresenteerd. 
Wij rekenen erop dat degenen die zich destijds hebben 
aangemeld ook daadwerkelijk komen, hetzij per fiets, 
auto of camper.  

Groet, Jan van Grondelle 

Jubileumdag in teken van 
oldtimers en culinair 
Mocht het zaterdag 16 mei regenen als een gek, dan 
nog houden we het op deze jubileumdag droog 
want het programma speelt zich op twee binnen-
locaties af: allereerst het Louwman Automuseum in 
Den Haag en aansluitend in de sfeervolle ambiance 
van restaurant Het Oude Dykhuys in Lisserbroek. 



 
De jubileumcommissie is verheugd over het feit dat op 
één na al onze leden zich hebben aangemeld: 22 
personen met partners, dat brengt de groep op totaal 44 
deelnemers. Maar Arno is plotsklaps zakelijk 
verhinderd, dus het worden er 42 want Bauke komt 
gewoon met zijn camper uit Ommen een weekendje 
terug, toch?  

Het programma is als volgt: 
• 13.45 uur: Auto's parkeren bij restaurant Het Oude 

Dykhuys in Lisserbroek. Deels op het parkeerter-
rein, deels langs de Ringvaart. 

• 14.15 uur: Vertrek per touringcar naar het Haagse 
Louwman Automuseum. 

• 15.00 uur: Aankomst museum/koffie/thee/gebak/
rondleiding met gidsen in 3 groepen. 

• 17.00 uur: Terug per touringcar naar Het Oude 
Dykhuys met aansluitend aperitief. Voor de dames 
mogelijkheid om zich indien gewenst te verkleden. 
Heren die zich wat formeler willen kleden kunnen 
dat hier eveneens doen. 

• 18.00 uur: Pasfotosessie voor het eigen 'clubsmoe-
lenboekje', website, nieuwsbrief etc. 

• 19.00 uur: Aanvang diner, welkom door 
clubpresident Marco Roodzant. Tijdens de avond 
enkele gastoptredens van artiesten. Sfeervolle 
achtergrondmuziek en wel zodanig dat men elkaar 
aan tafel goed blijft verstaan. 

Glazen Koninklijke koets 
Tijdens het museumbezoek is ook de glazen koets te 
zien die onlangs door koning Willem-Alexander is 
onthuld. Ook is er een speciale expositie en is er een 
video over de renovatie van deze in 1821 gebouwde 
koets, die helaas ooit de strijd verloor van de huidige 
gouden koets. Maar misschien trouwt ooit prinses 
Amalia wel in deze unieke koets.  

Kledingsuggestie:  
De jubileumcommissie adviseert om tijdens het 
museumbezoek makkelijke schoenen te dragen. Casual 
kleding is gewenst. 

Voor het avondprogramma wordt ietwat feestelijke 
kleding op prijs gesteld met daarbij de mannen in de 
bekende jasje/dasje outfit. Dat is ook handig voor de te 
maken pasfoto's. Op de eerste verdieping van het 
restaurant is van 17.00 tot 18.00 uur gelegenheid om 
zich om te kleden. 

Tongstrelend menu: 
E i g e n a a r / p a t r o n 
André Geerlings en 
chef-kok Alfred van 
Dijk gaan er met 
hun team voor zor-
gen dat wij een 
tongstrelend jubi-
leum menu krijgen 

voorgeschoteld. Want 
het restaurant bestond in februari liefst 40 jaar en dat 
staat garant voor culinaire hoogtepunten. Van Dijk 
heeft de afgelopen jaren diverse kookprijzen in de 
wacht gesleept op binnen- en buitenlandse culinaire 
evenementen. De Nieuw-Venneper heeft voor onze 
club een mooi 5-gangen menu bedacht, inclusief bij-
passende wijnen. 

Het culinaire team heeft vorige maand weer 3 prijzen gewonnen! 

Mr. Magic Ronald Moray 
De in de goochelbranche bekende Master of Magic 
Ronald Moray zal op deze avond enkele verbluffende 
staaltjes van magie laten 
zien, zowel als Bühne 
act maar ook als table 
magic goochelaar. Deze 
allround entertainer 
komt uit de legendari-
sche stal van good old 
Richard Ross en heeft 
een contract met  
Dutch Magic.  



Ronald komt 's morgens aan in de haven van Rotter-
dam na een aantal optredens tijdens een cruise en zal 
zijn magische kunsten 's avonds aan onze jubilerende 
Lionsclub vertonen. 

Ir. Nicolaas Cruquius:  
Als speciale gast verwelkomen wij tijdens het diner de 
legendarische ingenieur Nicolaas Cruquius, die er 
voor zorgde dat het Haarlemmermeer destijds werd 
drooggemalen. Hij neemt ons op ludieke wijze mee 
terug in de tijd over het hoe en waarom van de droog-
legging en waarom het zo belangrijk is dat wij hier 
anno 2015 nog steeds droge voeten kunnen hebben. 
De link tussen hem en onze clubnaam Haarlemmer-
meer-Ringvaart is heel toepasselijk. 

Hier even aan denken:  
1. Trek makkelijke schoenen en kleding aan voor het 

museumbezoek. 
2. Wie een museumkaart gelieve deze graag mee te 

nemen want dat scheelt onze clubkas voor onnodig 
teveel betalen. 

3. Omkleden voor het diner kan na terugkomst uit 
Den Haag in het bovenrestaurant. 

4. Jasje/dasje voor de mannen wordt op prijs gesteld 
5. Er is geen tafelschikking maar er zal wel tijdens 

het diner twee keer van tafels worden gewisseld: 
de mannen switchen. 

6. Dieetwensen zijn bij de keukenbrigade bekend 
7. Zonder tegenbericht nemen wij aan dat iedereen 

aan het totale programma deelneemt. Zo niet, meld 
dat dan aan penningmeester Gerard Broersen 
i.v.m. onnodige kosten. 

8. Het programma start dus om 14.15 uur bij vertrek 
per touringcar en duurt tot rond de klok van 23.00 
uur. Handig als je je bijvoorbeeld laat ophalen 
i.v.m. drankcontrole. 

De Jubileumcommissie bestaande uit Gerard 
Broersen, Gerard Dogger, Jan van Grondelle, 
Vinus van de Heuvel en Ton Ruighaver, heeft er 
alles aan gedaan om deze dag zo goed mogelijk voor 
te bereiden en straks uit te voeren. Jullie wordt een 
gezellige jubileumdag toegewenst. Voor vragen/
opmerkingen: Jan van Grondelle, 06 53 18 02 71 of 
vangrondelle@ziggo.nl. 
Hartelijk gegroet, namens de Jubileumcommissie:  

Jan van Grondelle 

Daniëlle Luirink roept op 
Het vinden van een nieuwe baan is vandaag de dag 
geen sinecure, waarbij tal van kritische factoren een 
rol spelen. Kleding is vaak een ondergeschoven kind, 
maar is in belangrijke mede bepalend voor het succes. 
Maar voor iemand met een uitkering of een minimum 
inkomen valt het niet mee zich voor een sollicitatie-
gesprek representatief te kleden. Hierdoor wordt de 
kans op ‘een goede eerste indruk’ gemist en gaat de 

b a a n n a a r e e n 
ander. Dress for 
Success is er juist 
voor deze mensen. 
Daniëlle Luirink is 
vrijwilligster bij 
deze organisatie en 
heeft tijdens de 
voorlaatste diner-
vergadering een 
gloedvol betoog 
gehouden voor dit 
mooie initiatief. 
Hebben jullie nog 
spullen in de kast 
h a n g e n d i e j e 
e igen l i jk noo i t 
meer draagt, maar 

waarmee een sollicitant zich zou kunnen onder-
scheiden van de rest? Neem contact op met Daniëlle!  


