
Nieuwsbrief Lions president mei 2019 
 
Ja… de tiende nieuwsbrief.  De belangrijkste gemeenschappelijke activiteit van deze maand was het 
bezoek aan het Lisse Art Museum (LAM). Al ruim een jaar geleden heb ik de architect Arie Korbee 
benaderd voor een bedrijfsbezoek, met name over het architectonisch proces. 

          
 
De  opening heeft onlangs min of meer stilzwijgend plaatsgevonden en de openingstijden zijn nog 
beperkt. Voor ons was het museum exclusief geopend, dus dat was al iets moois op zich. Het was een 
prachtige voorjaarsavond met het hele Keukenhofbos fris in bloei. Arie vertelde met passie over de 
bijzondere architectuur: gebouw met een open karakter, veel daglicht, gebruik van natuurlijke 
materialen en ingebed in een historische dijk. Zelf vond ik zijn opmerking: “Er zijn heel veel bijzon-
dere elementen in het gebouw, het is de bedoeling dat je  dit niet specifiek opmerkt, omdat het op 
een natuurlijke wijze is ingepast. Het gemetselde plafond is daar een voorbeeld van…”  
Eigenlijk wilde ik daar zelf later nog eens goed naar kijken, ik ben dat vergeten, dus zijn bedoeling  
kwam goed over!  
Na zijn inleiding trokken we in groepen met gezwinde spoed door het museum en werden we aan 
het werk gezet met kijkopdrachten. Alles met betrekking tot voeding en gezondheid. Een heel leuke 
avond en met 22 deelnemers was de opkomst ook heel behoorlijk.   
Een aanrader voor een ieder die er nog niet is geweest! 
 
De agenda van de Algemene Ledenvergadering 29 mei komt er aan. Daarin zal veel ruimte zijn voor 
de activiteiten van de commissies. Zelf ben ik daarover al wat geïnformeerd en is dit voor nu dus 
geen item voor de nieuwsbrief.  
Voorts heeft het bestuur deze week besloten de Vitaliteitsscan, (zoals vorig jaar uitgevoerd) of 
inaangepaste versie in juni uit te zetten. Dat geeft wellicht weer bruikbare informatie voor de 
toekomst.  
Tot slot is er op 19 juni geen presentatie of andere centrale bijeenkomst. De reden is dat er nog niks 
was gepland en er veel activiteiten zijn (29 mei Ledenvergadering, Tuinenmarkt 9 en 10 juni, 
Presidentswissel 6 juli). Het geeft mij ook de gelegenheid om onze jaarlijkse vakantie met Karien in 
juni gewoon door te laten gaan.   
 
Hopelijk allemaal tot woensdag! 
 
Groet 
Mania 
 


