Verslag (396) Lionsclub Aalsmeer Ophelia

Datum:
29 april 2019
Locatie: Restaurant Het Wapen van Aalsmeer
Aanwezig: Paula (vz), Gerda, Lia, Barbara E., Annelies, Marian, Esther, Silvia K., Joke,
Sylvia S., Neeltje, Barbara vd P., Karlijn, Caroline de R., Carolien de J., Elsbeth,
Leonie (verslag)
Afwezig: Marga, Nicolette, Astrid, Margo, Wendy

1.Opening, Roll call
De voorzitter opent de vergadering. De afwezigen worden doorgenomen.
Het 1e drankje biedt Carolien de J. ons aan vanwege het goede nieuws dat zij ten huwelijk is
gevraagd en ja heeft gezegd! Het huwelijk vindt waarschijnlijk plaats op 20 juni 2020.
2. Verslag 395 d.d. 8 april 2019
Blz. 1 en blz. 2: Marian i.p.v. Marjan.
N.a.v. de notulen:
- 25 mei conventie in Assen: geen interesse, dan melden we ons af.
- Stichting Sam: Neeltje wil eventueel wel rijden.
- In de Nieuwe Meerbode heeft een leuk artikel gestaan over de paasbroden-actie.
Verder geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Karlijn.

3 . Mededelingen bestuur
• Ingekomen bericht van Jaap Stelling i.v.m. de Douwe Egberts punten actie.
• Ingekomen bericht / bedankje van Juliette Zwaan van de Stichting Felice.
• Vraag uit de vergadering is wanneer we ons goede doel voor het nieuwe seizoen gaan
vaststellen. Hierover volgt nog bericht.
• Sylvia S./Caroline de R./Paula zijn naar de districtsconventie geweest. Ruim 70
aanwezigen, 50/50 dames/heren. Er was een leuke presentatie over de Noord/Zuidlijn
en verder was het weer een net zo bijzondere avond als voorgaande keren.

4. Commissies
• Aspergediner:
Er zijn inmiddels 106 aanmeldingen, nog 14 plaatsen over dus. Dieetwensen graag
doorgeven aan Joke. Inmiddels zijn er 5 sponsoren van € 250,=, 15 loterijprijzen en de
pianinst, de pianostemmer en het drukwerk worden gesponsord.
• Nieuwe leden:
Helaas heeft één dame afgezegd. Er volgt nog contact met één potentieel nieuw lid en
binnenkort worden nog 1 of 2 namen rondgestuurd.
• Slag om Aalsmeer:
Er zijn vragen gemaakt met de herenclub; Neeltje, Astrid en Carolien de J. waren
daarbij. Als spreker wordt nog een BN’er gezocht en ook de locatie is nog niet bepaald.
Tijdens de vergadering wordt nog wat gebrainstormd over mogelijke locaties.

5. Estafettestokje Lia
Lia is al in 1994 benaderd door Annemiek Rozenberg en Karin Eveleens, de club is in 1995
opgericht. Het was voor Lia een goed moment, ze was toe aan wat nieuws, als geboren en
getogen Aalsmeerse (Farregatter) voelde ze zich toch niet echt Aalsmeerse. Lia zat in

Amstelveen op de middelbare school en ging studeren in Amsterdam. Van de Lionsclub had
ze geen verwachtingen want ze wist niet waar ze aan begon. Op een enkele hobbel na heeft
het lidmaatschap van de club Lia veel gebracht, ze heeft veel mensen leren kennen en heeft
contacten gekregen die ze anders nooit had gehad. Dit vindt zij zeer waardevol, het zijn
contacten waar je op terug kunt vallen. Als activiteit die haar het meest bijgebleven is noemt
zij de Hondenverwendag. Dat was een bijzondere dag!
Lia geeft het estafettestokje door aan Leonie.

6. Rondvraag
• Neeltje is heel blij met haar nieuwe boot (Bosten Wahler) en heeft er heerlijk mee
gevaren. Haar oude boot blijft in de familie, de kinderen van Gert hebben de boot
meegenomen naar Reeuwijk.
• Barbara E. is bij haar vader in Portugal op ziekenbezoek geweest. Haar zus was er ook.
• Joke’s dochter kan ieder moment bevallen. Vorige vergadering was Joke afwezig, zij
was toen in Frankrijk wat erg leuk was. Wat betreft het pand in De Kwakel, nadat de
buurt geïnformeerd is, is er een workshop geweest met geïnteresseerden over ideeën
voor de appartementen.
• Gerda heeft een heerlijke week met haar gezin op Texel gehad vanwege haar 40-jarig
huwelijksjubileum. Gerda stopt eind van dit schooljaar met werken na 43 dienstjaren. Zij
heeft een eiland op de Poel gehuurd in de 4e schuilhaven.
• Leonie’s oudste dochter start binnenkort met haar eindexamen.
• Karlijn had vanwege een crematie van haar oom haar neef en nicht uit Zwitserland over.
Een leuke bijkomstigheid bij een nare gebeurtenis.
Haar opdracht bij Buma Stemra is erg leuk en interessant. Emile heeft ook een
uitdagende opdracht en is daarnaast druk met de bouwbegeleiding van 15 extra
appartementen in het migrantenhotel.
• Marian zit nog in dubio of ze naar het aspergediner komt vanwege andere bezigheden.
• Barbara vd P. is inmiddels gewend aan de nieuwe situatie van uitwonende kinderen.
• Caroline de R. vraagt om een adreslijst. Die blijkt heel handig te vinden te zijn via de
Lions app. Ook staat de lijst in Lolas. Caroline’s vader zit nog in verpleeghuis
Groenelaan en wacht op een plek in Rozenholm.
• Paula heeft ook heerlijk gevaren met Pasen.
7. Sluiting
Om 21.20 uur sluit Paula de vergadering. Volgende vergadering eten we eerst bij Het Wapen
en gaan dan naar de Historische Tuin waar Leo Bertoen een presentatie zal houden.

