
Nieuwsbrief Lions president maart 2019 
 
Hierbij de achtste nieuwsbrief.  Allereerst kunnen we terugkijken op een geslaagd diner in de Baak 
ten behoeve van Look Good Feel Better. Volgens de laatste berichten een opbrengst rond de € 
7.000,= , dat is echt een serieus bedrag! 
Van de voorbereidingscommissie 2020 kreeg ik het verzoek de volgende Save the Date aan te 
kondigen: op zaterdag 4 april 2020 organiseren wij samen met de Hersenstichting en KiKa een 
grandioze avond in Huis ter Duin, waarvan de opbrengst ten goede komt aan kinderen met een 
hersenaandoening/tumor. Vast noteren en nog beter: maak je vrienden, familie en relaties er vast 
warm voor! Binnenkort ontvangen we meer nieuws over de kosten en de sponsorpakketten.  
De presentatie van psychiater Zosia Sanders op 20 maart is door velen van ons als interessant 
beoordeeld. Met name haar uitleg over de drie D’s bij ouderen: delier, dementie en depressie.  
Symptomen kunnen  in eerste instantie op elkaar lijken, terwijl de behandeling heel verschillend is. 
Een goede diagnostiek is zeer belangrijk. Een delier (verwardheid door een lichamelijke oorzaak) gaat 
bij goede behandeling over, dementie helaas nog niet. 

 
Tijdens de zogeheten Rondvraag op 20 maart uit Bart zijn zorgen over de attendance en het 
uitblijven van nieuwe leden. Mania meldt dat zij vanuit het bestuur, de vaak-afwezigen heeft 
gesproken, maar dat dat nog niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Mirjam geeft namens de 
ledencommissie aan dat er nog dit voorjaar een informele bijeenkomst wordt georganiseerd voor 
een groep potentiele leden. Vanuit andere clubs is vernomen dat dit tot een succesvolle werving 
heeft geleid. 
 
Het programma komende maand: op 14 april de tandemtocht met slechtzienden. Vanwege 
praktische redenen (de fietsen) vanuit Hillegom.  Ik heb de organisatie nagenoeg rond en zal 
daarover rechtstreeks communiceren met de deelnemers.  

 
 
 
Op woensdag 17 april zijn we om 20.00u te gast 
in de Tulperije aan de Oude Herenweg 16b in 
Voorhout, waar Michel de Bruine van Tulipstore 
ons meeneemt in zijn passie voor tulpen en 
vertelt over ontwikkelingen en trends in 
tulpenland. 
 
 
 

Tot slot loopt de commissie Tuinenmarkt zich warm voor de Tuinenmarkt op het Pinksterweekend 8 
en 9 juni. Een leuke bijeenkomst waar we als Lions wellicht als marktkoopman/vrouw buiten onze 
comfortzone moeten treden om de plantjes aan de man te brengen.  
 
Groet 
Mania 


