
Nieuwsbrief Lions president december  2018 
 
Hierbij de vijfde nieuwsbrief. Om in kerstsfeer te komen of te blijven: afgelopen woensdag hadden 
we, wat mij betreft, een heel mooi sfeervol kerstdiner in Alexander Beach. Iedereen (behalve Michel 
en Johanna) was aanwezig en dat deed mij zeer veel genoegen. Een sfeervolle muzikale aankleding 
en een mooie overweging van Janneke Nijboer, predikant in Noordwijk. Zij benadrukte in 
overdrachtelijke zin de “afslanking”. In mijn beleving: laten we tot elkaar komen en overtollige ballast 
zoveel mogelijk achter ons laten.   
In december hadden we eerder een Sinterklaasdiner, waar de deelnemers  de anderen verblijdden 
met een persoonlijk gedichtje. Zeker niet volgens het systeem van “roasten”, een uit Amerika 
overgewaaide methodiek van elkaar tot de grond toe humoristisch af te branden. Gewoon een leuk 
gedicht met een persoonlijke ondertoon. Ook de manager van Huis ter Duin had zijn dichtkunsten op 
het publicatiebord tentoongespreid, specifiek gericht op de Lions. Wat mij betreft een uiting van 
persoonlijke aandacht en verbinding.  
Een korte terugblik op onze activiteiten. Allereerst Het Praatje met een Taartje bij huize Jeroen. Taart 
genoeg! Belangrijker waren de ontmoetingen met de bewoners, met name in de appartementen. Ik 
kan mij herinneren dat enkele Lions enigszins geraakt vertelden over het “lief en leed” wat zij 
ontmoetten in hun rondgang met de taartjes.  
Wat is het verdere nieuws. Van de Handen uit de Mouwencommissie vernam ik dat de deelname aan 
de Tuinenmarkt in juni 2019 waarschijnlijk niet doorgaat. De organisatie heeft als beleid dat een 
serviceclub slecht twee jaar achtereen kan deelnemen. Hopelijk is er nog een mouw aan te passen. 
Evenwel heb ik de Handen uit de Mouwen- en de Kleine Doelencommissie al verzocht dan een ander 
evenement te organiseren waarbij geld kan worden opgehaald voor het spekken van de kleine 
doelenkas.  
Voorts zal in januari Bart Punt ons meenemen in zijn  boek Bindend Advies. Begin januari stuur ik vast 
wat leeswerk rond, zodat je je kan voorbereiden!  
Tot slot begreep ik dat een Running diner in de planning staat voor februari. Dat horen jullie 
binnenkort verder zelf van de commissie.  
 
Mooie dagen gewenst,    
Mania      

    
Kerstdecoratie Alexander Beach     


