
Tijdens de afgelopen  
bestuursvergadering hebben we samen 
met de Directors een aantal zaken  
aangaande de club besproken.  
Als eerste hebben we  
vastgesteld dat het goed gaat met de 
club: een goede tot zeer goede opkomst 
bij onze activiteiten en zowel vorig 
jaar als dit jaar een goede aanwas van 
nieuwe leden. Met 34 leden kunnen we 
een stootje opvangen maar toch zijn we 
er nog niet.  
Lees van de president op pagina 5.
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Het Lionsjaar loopt ten einde. De maand mei is warmer, 
zonniger en soms natter dan ooit. Ik schrijf deze regels in 
een zomerse outfit.
Dit is de laatste VandeDomafgezien van dit Lionsjaar. 
Dit nummer vertelt over wat de afgelopen periode is 
voorgevallen. De redactie wil ieder die dit jaar heeft 
bijgedragen aan ons lijfblad hartelijk danken voor zijn en 
haar inspanningen. 



Dinsdag 12 juni start Jan met een intensieve chemo- en 
bestralingskuur van 6 weken. De prognose is onverminderd 
slecht en zorgelijk. Het vooruitzicht voor de komende 6 weken is 
ongewis. Ieder wenst Jan, Anja en de kinderen heel veel sterkte 
en  het allerbeste toe.
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Stadspuzzeltocht, 
clubavond 29 mei
Zouden we het droog houden? Dat was de vraag nadat om circa 
half vijf Utrecht stad getroffen was door een forse stortbui 
met hagelstenen zo groot als knikkers. Han raadpleegde de 
weeralarmen. Pas om een uur of acht kon het weer gaan 
regenen. Zo waren we om zeven uur met z’n veertienen 
ten huize van Theo en Yvonne Poort. Jan Jansen had een 
Kennispuzzeltocht Stadhuis en omgeving samengesteld en hij 
was, nadat zijn operatie voorspoedig verlopen was, zelf als 
avondleider aanwezig.
Voor we in drie groepje vertrokken dankte Han de gastheer en 
-vrouw met een grote bos bloemen voor de gastvrijheid om in 
hun woning met onze speurtocht te mogen starten. 
In drie groepjes, elk geleid door een clublid dat iets meer dan 
gemiddeld van Utrecht wist, wandelden we een rond met vragen 

rond Lijnmarkt, Stadhuis, Minrebroederstraat, Oudkerkhof en 
Domstraat. Maar de regen kwam, eerst druppelsgewijs maar 
allengs harder, vóór de Dom acht uur geslagen had. De ene 
groep kwam droger bij Theo en Yvonne terug dan de andere. 
Met bier fris en wijn nam Jan de antwoorden door en maakte 
hij bekend welk clubje een, twee en drie was geworden. 
Applaus voor het winnend viertal, Jan als samensteller van deze 
clubavond, Han als organisator en Theo en Yvonne als vertrek- 
en aankomstpunt.

Installatie Hélène Bruins
Dinsdag 1 mei 2018

Op de eerste dag van mei vond de installatie van ons nieuwe lid 
Hélène Bruins plaats. Om zeven uur, na een genoeglijke borrel, 
riep de president ons bijeen voor dit formele moment. Dick 
sprak er zijn blijdschap over uit dat onze Lionsclub weer een 
nieuw lid mocht verwelkomen. Hélène had als sponsor Philip 
van Dok maar die kon helaas niet aanwezig zijn. 
De honneurs werden overgenomen door Paulien Schul. Nadat de 
president de gebruiken en verplichtingen van het lidmaatschap 
de revue had laten passeren en hij haar vindingrijkheid en 
gemeenschapszin had toegewenst, vroeg hij alle leden op te 
staan om bij deze installatie de erecode weer te horen voorlezen. 
Op de daarop volgende gebruikelijke vraag of de nieuwelinge 
daarmee kon instemmen, antwoordde Hélene met een helder 
‘ja’. Namens Philip spelde Paulien ons nieuwe lid het insigne 
op en overhandigde de president haar het certificaat. Als eerste 
feliciteerde hij Hélène. Er was prosecco en nadat we op dit 
feestelijk moment een dronk hadden uitgebracht, kwam iedereen 
haar gelukwensen.

Enkele zakelijk mededelingen volgden. Er zijn dit jaar vier 
zomerborrels, twee in juli en twee in augustus. De eerste zal bij 
de scheidende president Dick zijn. Over de verdere invulling 
komt een mail. In verband met de financiële positie van onze 
club wordt de 100 euro ondersteuning die de gastheer of 
gastvrouw ontving, dit jaar niet verschaft. Dit bestuursbesluit 
roept enig commentaar op: als iemand een zomerborrel wil 
organiseren maar die ondersteuning zou hem of haar beletten 
dat te doen, dan is uiteraard onder de al bestaande discretie in 
dergelijke gevallen met de president en de penningmeester van 
alles te regelen.
Karin doet mededeling over de komende Boekenbeurs. 
Tenslotte neemt Jan Jansen het woord. Hij vertelt wat hem 
is overkomen. Hij heeft een hersentumor waarvan op dit 
moment onduidelijk is wat daaraan nog te doen valt. Van wat 
er de afgelopen twee weken zoal gebeurd is, maakt hij ons 
deelgenoot. Dat is niet mis! Jan dankt Hans Hofsté die het 
hem mogelijk maakte hier aanwezig te zijn: hij mag niet meer 
autorijden noch fietsen. Enorm op prijs stelt Jan ‘t dat hij zijn 
relaas in onze club zelf kan doen. Ieder wenst Jan het allerbeste 
toe.Yvonne Poort heeft een lintje gekregen van de koning, lid in 
de Orde van Oranje Nassau. Proficiat. Er gaat een felicitatiekaart 
rond waarmee onze club haar gelukwensen aanbiedt.

Het herstel van Jos vordert. Jos is nog bezig met hartrevalidatie. 
Dit is een fysioprogramma onder begeleiding van 
fysiotherapeuten in het ziekenhuis Twee keer per week sport 
en spel.  Daarbuiten wordt verondersteld ook zelf met lopen en 
fietsen de conditie weer op peil te brengen. De heuvelachtige 
omgeving van Arnhem is daar uitermate geschikt voor.  
Wij wensen Jos een goed herstel toe!
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De wilde stad 
Ook al naar deze film geweest? Nee? Nou, hij is de moeite 
waard. De film laat het dierenleven in de wereldstad 
Amsterdam zien. Het wemelt er van dieren. Dat geldt voor de 
aarde, het water en de lucht. 
Muizen en ratten hebben een vorstelijk leven in het voedselrijke 
Mokum. Op het water zien we meerkoeten en eenden in hun 
strijd om het bestaan. 
Ook hier geldt eten en gegeten worden. Prachtig is in beeld 
gebracht de tirannie van de meeuwen. En zo kan ik nog even 
doorgaan: 
Amerikaanse rivierkreeften, halsbandparkieten, reigers, padden, 
vossen, heel Gods schepping is in het overdrukke en haastige 
Amsterdam present. Ik heb menig keer hard gelachen om 
wat de filmers wisten op te nemen en op het scherm wisten 
te brengen. Ongekende opnamen ook, bijvoorbeeld van de 
slechtvalken en de gierzwaluwen. Maar de film laat als je 
enkele dagen later er nog eens over nadenkt, niet alleen de 
dieren maar ook de mens zien. Niet alleen als bewoner of toerist 
die zijn gang gaat ongeacht het dierenleven dat zich voor zijn 
voeten voltrekt, maar ook als spiegel. Want het dierenleven 
in de rijke en van overtollige voedsel voorziene mensenstad 
lijkt in twee druppels grachtenwater op de immigratie- en 
vluchtelingenstroom die we meemaken. Wat die dieren naar 
Amsterdam trekt, de immense welvaart en het overschot, dat 
trekt Afrika en Azië naar Europa. 

In wezen, zo zie ik de film ook, zijn de mensen niet anders 
dan de dieren. Allen zoeken ze het optimale verblijfsklimaat 
op. Voor de Amerikaanse rivierkreeft is dat het water voor 
het Amstelhotel, voor onder andere Somaliërs, Eritreeërs, 
Roemenen en Bulgaren is dat het overvloedige West-Europa. 
Ga de film zien en heb ook veel plezier om de reigers op de 
Albert Cuyp.   

Casper Staal

Bezoek aan de Lionsclub Curaçao 
grote attendance. Toen wij er waren was er een buitengewoon 
interessante lezing over bitcoins. Tijdens de heerlijke lunch 
hebben we ook gesproken over de situatie in de landen rondom 
Curaçao die op dit moment niet zorgeloos is. Een aansluiting 
bij een Nederlandse zone of district zou een overweging 
kunnen zijn. Deze taak heb ik op me genomen om hier eens 
een visje uit te werpen bij de districtsgouveneur nadat eerdere 
toenaderingen door de Lionsclub Curaçao met Nederland 
onbeantwoord zijn gebleven….

Tijdens onze ontmoeting heb ik ons vaantje kunnen 
overhandigen en als cadeau kreeg ik een prachtig beeld 
van hun eigen clubhuis. Hij heeft een ereplaats in mijn 
studeerkamer.

Na mijn eerdere bezoek aan de Lionsclub in Springfield 
(Illinois) kan ik jullie dit soort uitstapjes van harte aanbevelen. 
Als toerist zie je maar een beperkt deel van het land waar je 
bent en juist dergelijke ontmoetingen geven je de mogelijkheid 
om iets meer te weten te komen over de bewoners en de echte 
geheimen van de plaats waar je bent.  

Dick van Dijk 

Binnen 24 uur had ik antwoord op mijn mail aan de president 
van de Lionsclub Curaçao, Claudia Prodan, met het verzoek 
één van hun clubbijeenkomsten te kunnen bezoeken. Donderdag 
18 januari 2018 werden Margriet en ik verwacht en een zeer 
hartelijke ontvangst was voor ons georganiseerd door de oudste 
Lionsclub van ons Koninkrijk (opgericht op 27 februari 1946). 
Als eerste kregen we een rondleiding over hun eigen terrein 
en in hun eigen gebouw, ‘Landhuis Klein Kwartier’ gebouwd 
aan het eind van de 18e eeuw. De Plantage Klein Kwartier 
was 111 hectare groot. Halverwege de 19e eeuw teelde men er 
cochenille. In het begin van de 20e eeuw stond het bekend om 
zijn grote oranjerie van ruim 1000 oranjebomen. 
De bijnaam van het gebouw is ‘Vrede’ en het is in de laatste 
jaren met veel liefde helemaal opgeknapt. Het zag er allemaal 
pico bello uit.

Samen met een cateraar proberen ze hun eigen onderkomen 
rendabel te maken, een forse uitdaging. Maar ook anderszins is 
de club, met 65 leden, heel actief. Binnenkort bijv. de Curaçao 
Lions Club WILD WEST CARNIVAL Party. Voor NAF 250 
p.p. word je een hele leuke avond bezorgd en alle inkomsten 
zijn voor het goede doel. En reken erop dat iedereen mooi 
uitgedost is.    
Maar verder is de club ook zeer actief, iedere week (behalve 
de eerste donderdag van de maand) een bijeenkomst met een 
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2018 Boekenbeurs editie haalt €12.000,00 op

De Boekenbeurs Utrecht heeft een voorlopig netto resultaat 
bereikt van € 12.000,00. Dit resultaat is € 800,00 hoger dan in 
2017, toen het netto resultaat € 11.200,00 was.

Het aantal bezoekers lag met 547 wel 30 lager dan in 2017. De 
bezoekers gaven samen € 14.533,00 uit, dit was in 2017 ietsje 
hoger.

Dit jaar hebben we echter € 1.100,00 kosten bespaard, vooral 
omdat we besloten hebben de radiospotjes op RTV Utrecht, die 
jaarlijks ruim € 700,00 kosten, dit jaar niet uit te zenden.
Hiertegenover staat dat de hoeveelheid gesorteerde boeken na 
inzameling dit jaar aanmerkelijk kleiner was. Of er een verband 
is met de ontbrekende radiospotjes zullen we in de evaluatie 
moeten beoordelen!

In principe wordt uit de opbrengst € 8.000,00 gedoneerd aan het 
hoofddoel van Stichting Singelzicht. Dit bedrag zal met 50% 
verhoogd worden door de NSGK tot € 12.000,00 wat natuurlijk 
een prachtig bedrag is.

De resterende opbrengst, welke voorlopig ca. € 4.000,00 is, zal 
geschonken worden aan het Hospice Demeter in Bilthoven, dat 
dit jaar het nevendoel was.
 
Dit jaar heeft Leo Club Ultrajectum voor het eerst meegeholpen 
in de organisatie van de Boekenbeurs. Zowel in de promotie via 
social media, met de vernieuwde website, maar natuurlijk ook 
tijdens de vijf sorteerzaterdagen en de 
beursdagen was de inbreng van de Leo’s van onschatbare waar-
de voor de Boekenbeurs!
Hiervoor zijn de drie Utrechtse Lions clubs dan ook veel dank 
verschuldigd aan LC Ultrajectum!

Ik wil graag Karin, Gert-Jan, Han, Davida en verder 
iedereen van onze club die een bijdrage geleverd heeft aan de 
Boekenbeurs Utrecht 2018, nogmaals heel erg bedanken. Samen 
is er weer een mooi resultaat tot stand gekomen! 

Hector Timmers
Voorzitter werkgroep Boekenbeurs 

Schema Zomerborrels

Datum Gastheer/vrouw
03 juli Dick van Dijk
17 juli Han IJssennagger
28 augustus Paulien Schul  
14 augustus Bij wie zou het kunnen?



JANUARI
  4 Florine Jansen
19 Davida Mentink 
21 Jan Jansen
22 Brigitte Timmers
29 Gerlof Oudega
FEBRUARI
  1 Philip van Dok
12 Karin Jonker
17 Michelle Senden
21 Jan Beenackers
25 Carla Quarles van Ufford
26 Paulien Schul
MAART
  2 Hans Hofsté
14 Germaine Sturm
16 Wim Uyterlinde
22 Margriet van Amerongen 
27 Mimi Eijgenstein
31 Hector Timmers
31 Margriet Meijer 
APRIL
11 Diederik Diepenhorst
24 Wim van Beusichem
25 Han IJssennagger
30 Henk van Lier
30 Rosalie Ebben
MEI
  3 Arend Eijgenstein
  5 Martin te Lintelo
  8 Ina Hofsté
10 Meike de Boer
JUNI
  7 Jacques Eizenga
17 Bjang Devens
29 Gert Jan Bestebreurtje
29 Eveline Beerkens
JULI
  8 Christine M. Boer
18 Evelien Kampert
19 Gerda Beenackers
24 Theo Poort
28 Peter van Osch 
AUGUSTUS
17 Casper Staal
19 Mieke Oudega
SEPTEMBER 
19 Frans van de Ven
OKTOBER
  2 Wilma Bestebreurtje
  3 Annie Eizenga
  4 Wouter Matthijs
12 Yvonne Poort
22 Dick van Dijk
25 Willem Grit
28 Anja Jansen
NOVEMBER
  2 Hélène Bruins 
  3 Marloes Moscou
  4 Janneke Timmerman
  6 Ineke van Dok
DECEMBER
10 Helmy Sanders
29 Ad Sanders
30 Elly van Beusichem
30 José van de Ven
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Youth Exchange 
Program!!

Youth Exchange 
Program!!

Tijdens de afgelopen bestuursvergadering 
hebben we samen met de Directors een aantal 
zaken aangaande de club besproken. Als eerste 
hebben we vastgesteld dat het goed gaat met de 
club: een goede tot zeer goede opkomst bij onze 
activiteiten en zowel vorig jaar als dit jaar een 
goede aanwas van nieuwe leden. Met 34 leden 
kunnen we een stootje opvangen maar toch zijn 
we er nog niet. Kijk goed om jullie heen of je 
mensen weet te interesseren voor onze mooie 
club. De gemiddelde leeftijd van de club is op 
dit moment 63 jaar en dat zou idealiter iets naar 
beneden kunnen.  
De opvolging binnen het bestuur is aan de orde 
geweest. Hierover zal de komende president 
jullie informeren. De financiën zijn aan de 
orde geweest. Dit punt zal terugkomen bij de 
volgende ledenvergadering. En tenslotte hebben we kort gesproken over de 
internationale contacten en de rol van de sponsor. 
Lions International heeft de sponsor drie rollen toebedacht: werven van leden, 
gastheer voor de nieuwe leden vooral bij de introductie binnen de club, en 
tenslotte mentor, iemand die jouw vragen kan beantwoorden. Maar de mentor 
heeft ook een rol om het nieuwe lid enthousiast te houden voor de club. 
Met relatief veel nieuwe leden in de afgelopen jaren is de rol van sponsor 
dus belangrijker geworden. Een aantal nieuwe leden heeft een sponsor die 
inmiddels niet meer actief aan de club is verbonden. Deze leden zullen een 
nieuwe sponsor voorgesteld krijgen. Zo hoopt het bestuur dat iedereen zich 
thuis voelt in onze mooie Lionsclub Utrecht Host.

Dick van Dijk

Van de President

Colofon 

Bulletin van  
Lions Club Utrecht Host

Redactie:
Casper Staal (voorzitter)
Eveline Beerkens
Wim van Beusichem
Arend Eijgensteijn
Davida Mentink

Lay out:
Davida Mentink
e-mail:
vide2000@hotmail.com

Redactieadres:
Casper Staal
Hasebroekstraat 48
3532 GM Utrecht
030-29 34 657
e-mail:
casperstaal@ziggo.nl
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Lions Internationale Jeugduitwisseling
Ontdek de wereld met het Lions International Youth Exchange Program !!
Lions doelstelling nummer één is, om “een klimaat van onderling begrip tussen 
de volkeren van de wereld te bevorderen”. En jongeren hebben de toekomst. 
Met Lions Internationale Jeugduitwisseling reizen daarom zomers circa 4.500 
jongeren over de hele wereld naar Lions jeugdkampen en gastouders, om de 
cultuur van binnen uit te leren kennen. Dat is uniek. Voor de buitenlandse 
gasten die naar Nederland komen, organiseren de Nederlandse Lionsclubs de 
drie jeugdkampen en de daar aan vooraf gaande gastouderperiode (homestay). 
De district coördinatoren Jeugduitwisseling coördineren dit allemaal. 
Hélène, Dick en Ad hebben namens LCUH voor donderdag 26 juli het 
volgende dagprogramma gemaakt. 

*
Bij regen wordt het kanoprogramma vervangen door een bezoek aan Museum Speelklok of het 
Spoorwegmuseum.

Zie ook de website van District 110 AZ

Youth Exchange 


