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VAN DE DOM
AF GEZIEN
Eerste verschijningsdatum 11 september 1964

Bestuurswisseling 2022
‘De locatie is vanuit de binnenstad van Utrecht goed bereikbaar via de
Vleutenseweg, langs Douwe Egberts, over de Hogeweidebrug (Gele
Brug). Na passage van de Gele Brug zie je aan de linkerhand beneden
RoodNoot liggen. Het fietspad leidt er rechtstreeks naar toe’. Zo luidde
de aanwijzing voor fietsers om bij de boerderij RoodNoot te komen.
In deze spiksplinter nieuwe horeca/brouwerij, gevestigd in een boerderij
van 1880, zal de bestuurswisseling plaats hebben.

Op papier ben je er makkelijker dan in de werkelijkheid. Sommigen van ons deden
er even over om op de fiets of met de auto beneden aan te komen. Bijzonder
problematisch bleek het voor de aankomende en de afscheid nemende president.
Die zouden per tandem arriveren maar zij strandden al op de Vleutenseweg:
de ketting vloog eraf en het voorwiel ging gek doen. Er zat niets anders op dan de
tandem op slot aan een paal te zetten en lopend naar RoodNoot te gaan.
Zo maakte ook dit jaar het duo een opmerkelijke entree want nog nooit in de
historie van onze club waren de oude en de nieuwe president lopend gearriveerd.
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Vervolg Bestuurswisseling 2022
Met een glas en heerlijke

Na het aperitief ving de

Vervolgens wordt er de aandacht

Aziatische hapjes werd hun komst

vergadering aan. Ieder kon zich

op gevestigd dat de notulen van

gevierd. Frans van de Ven trad op

op deze mooie zomerdag vinden

de jaarvergadering 2021 ook op

als ceremoniemeester. Een korte

in een informele setting buiten,

de agenda staan. Die worden

inleiding op RoodNoot werd

waarbij de partners aanwezig

zonder op- en aanmerkingen met

gegeven door de drie mannen

mochten zijn.

algemene stemmen goed

die dit initiatief ontplooiden:

gekeurd.

Wil Verhoeven, Charles van

Ad opent de vergadering en geeft

Kampen en Willem van Doorn.

een overzicht van zijn

Bjang stelde inmiddels de

De boerderij stond al enige tijd

presidentsjaar met de ups en

commissies samen. Dit overzicht

leeg vanwege alles wat hier met

downs. (zie elders in dit blad)

ontvangt ieder per mail.

de bouw van Leidscherijn te

Daarop geeft hij het

Vervolgens bedankt hij Ad voor

maken had. Slopen was het eerste

presidentschap over aan Bjang.

zijn lastige taak en ook het hele

idee. Maar het was toch een

Maar dat kan hij niet doen door

vorige bestuur. Voor hen zijn er

bijzonder gebouw en er

de presidentsversierselen uit te

cadeautjes. Het afscheid van

ontstonden plannen voor een

reiken want die liggen, zo blijkt,

Xavier, Meike en Karin krijgt dan

brouwerij met horeca. Straks komt

thuis. Daarop neemt Bjang het

alle aandacht en aan het slot van

Wil Verhoeven op de geschiedenis

woord. Hij schets zijn ideeën voor

dit dankwoord zijn er ook

en de ontwikkeling van RoodNoot

het komende Lionsjaar (zie elders

presentjes.

terug. We kunnen dan ook het

in dit blad).

hele complex bekijken.
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Vervolg Bestuurswisseling 2022
Tenslotte verwelkomt de nieuwe president zijn

De postcode is Utrecht-West, maar het heet ook

medebestuursleden: Renée Hassink als

Leidscherijn Centrum Oost. De naam RoodNoot is

penningmeester, Dick van Dijck als secretaris en

gemaakt van de namen van de laatste eigenaren:

Margriet van Amerongen als bestuurslid.

Toon en zijn vrouw Door. Hun familie had drie
generaties het boerenbedrijf hier uitgeoefend.

RoodNoot

Een heerlijk buffet met Aziatische gerechten wordt

Als de vergadering door Bjang gesloten is, neemt

buiten geserveerd. Rondleidingen tonen hoe de

Wil het woord voorafgaand aan het buffet en de

stal veranderd is in sfeervolle ruimtes. Bier wordt

rondleidingen. De coronatoestanden en de crisis in

getapt, wijn ingeschonken en voor wie nog rijden

de bouw vertraagden alle plannen met deze

moet, zijn er andere dranken. Het zomerse weer

boerderij aanzienlijk. Maar nu is het zover: het plan

nodigt daartoe van harte uit. Ieder geniet van de

heeft handen en voeten gekregen en is twee

heerlijkheden van de keuken en na afloop worden

maanden open. Er werken nu negen personen

allen die aan deze geslaagde Lionsavond hebben

maar er wordt gewerkt naar een bezetting van

meegewerkt met een hartelijk applaus bedankt.

veertig mannen en vrouwen, mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Ze worden opgeleid
om een volwaardige baan in de samenleving te
krijgen. Het geheel is nog niet helemaal af.
De ‘hooiberg’ met de grond eromheen blijkt een

Casper Staal

ander kadasternummer te hebben zodat voor dat
stukje grond weer een andere vergunning nodig is.
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Ad sluit zijn presidentsjaar af
Ik vind de afgelopen twee jaar voor ons als club best zwaar geweest: natuurlijk Corona twee keer een
winter lang (waardoor we niet bij elkaar konden komen), maar ook het vertrek van de vier dames en
later Evelien Kampert en nu Meike, Karin en Xavier. Heftige dingen!
Het maakt het nodig komend jaar veel energie te
steken om er nieuwe leden bij te krijgen. Het vertrek
van leden raakt me extra omdat ik ervan uitging en
uitga dat je Lion wordt én dan ook blijft; het is niet
zomaar een sportvereniging waar je lid van wordt,
maar een wereldwijde beweging die zich inzet voor
goede doelen. Zo ben ik opgevoed en dat zit ook
in mijn hoofd. Toch hebben we geprobeerd de
afgelopen twee jaar er alles van te maken. Niet
alleen vanuit het bestuur - waar ik Karin, Margriet en
Xavier natuurlijk heel hartelijk voor bedank - maar
ook als club samen. Neem Heleen met alle
concrete hulp aan instellingen in en rond Utrecht,
de bijdragen die we als club aan het land hebben
gegeven, het geld voor Oekraïne, maar ook het
geweldige programma van Dick en de anderen.
We moeten dus ook trots zijn op onszelf want we
hebben veel gedaan en bijgedragen.
De boekenbeurs bijvoorbeeld! Die kon ook weer
een keer met een geweldige opbrengst! Ik wens
het nieuwe bestuur al het goed en ga ervan uit dat
we ons als gehele club inzetten voor de voortzetting
van onze Lions-activiteiten.

Groeten

van Ad Sanders
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De nieuwe president 2022-2023
Beste Lions,

Waarom moet ik aan die man denken. Hij was zijn

Wat het nieuwe bestuursjaar ons gaat brengen kan

tijd ver vooruit. Toen ik ooit colleges bij hem volgde, en

ik op voorhand natuurlijk niet vertellen. Corona

dan praten we echt begin 2001, net na de aanslagen

bijvoorbeeld is nog niet helemaal weg, en lijkt zelfs

op de Twin Towers, waarschuwde hij ons al voor welke

weer enigszins op zijn retour terwijl we wel weer met

toekomst ons stond te wachten. Economische groei

zijn allen terug willen naar het “oude” normaal.

en voorspoed zou niet meer zo vanzelfsprekend zijn,

Maar wat is dat oude normaal? Is onze samenleving

sociale zekerheden zouden worden afgebroken, het

nog wel steeds het oude normaal? Met de komst

einde van de Koude Oorlog betekende juist meer

van de coronacrisis lijkt het alsof er een veel diepere

bedreigingen wat gepaard zou gaan met terrorisme

crisis is blootgelegd. Groepen en individuen die zijn

en geopolitieke spanningen, maar ook met de

opgestaan en zich tegen de gevestigde orde keren,

opkomst van nationalistische bewegingen. Kortom:

tegen andere groepen, tegen de overheid, tegen

geen al te vrolijk en optimistisch toekomst beeld. Nou

elkaar, tegen de maatschappij. Waarbij het eigen

waren wij in die tijd erg jong en dan denk je bij jezelf

belang het dogmatische uitgangspunt lijkt te zijn,

als je zo’n man hoort: ja, het zal wel. Als ik er nu op

en de ander helemaal niks meer wordt gegund.

terugkijk zijn veel van zijn uitspraken helaas

En waar bij iedere nieuwe crisis de tegenstellingen

werkelijkheid geworden. Met onder meer als gevolg

alleen maar groter en groter lijken te worden en

dat onze samenleving is verhard, ver individualiseert,

onze samenleving steeds meer polariseert. En ik

dat we minder sociaal zijn geworden en de

moet daarbij denken aan een oud docent van mijn

samenleving in zijn geheel steeds meer op

studie; Arend Jan Boekensteijn.

gespannen voet komt te staan met elkaar.
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Vervolg De nieuwe president 2022-2023
Is dat dan aan ons, als club om hier iets tegen te
doen? Natuurlijk niet…dit gaat echt om
vraagstukken waar een Lionsclub niet voor is
bedoeld. Toch vind ik wel dat we een signaal
moeten afgeven. Dat we doen wat in onze
mogelijkheden ligt. Dus om weer terug te komen op
de vraag wat het nieuwe bestuursjaar ons gaat
brengen na de corona? We gaan doen wat we
altijd al deden: ons vol inzetten voor de zwakkeren,
de hulpbehoevenden, voor anderen die onze hulp
nodig hebben in hun missie bij te dragen aan een
betere, en socialere samenleving. En dat we dat
doen, dat maakt wel degelijk uit:
You can’t get very far until you start doing
something for somebody else
Wie herkent deze uitspraak? Melvin Jones, zijn
persoonlijke code.
Laten wij dit nu met zijn allen gaan doen en een
voorbeeld zijn voor anderen. Laten wij dat
tegengeluid zijn dat de samenleving niet is verhard,
dat individualisme niet de nieuwe norm is. Dat
anderen wel degelijk wat wordt gegund. Dat is mijn
ambitie voor het komende bestuursjaar: dat we
laten zien dat we als club voor een betere en
socialere samenleving staan.

Bjang Devens
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Van de redactie
Ieder heeft de nieuwe indeling

prachtige dertiende lustrumfeest,

van bestuur en commissies

65 jaar, dat ons ‘petekind’ Kassel

gelezen. Daarom hier een kort

van 22 tot en met 24 juli met ons

woord van de redactie. Want die is

vierde. Met z’n twaalven waren we

uitgebreid. Zoals jullie zagen is

erbij en hebben genoten: Ad die

Frans van der Ven de redactie van

als past president onze delegatie

ons blad komen versterken. Nou is

aanvoerde, en Helmy, Hans en Ina,

het niet zo dat Frans als een echte

Theo en Yvonne, Wim en Monic,

nieuweling deze commissie

Renée, Dick en Margriet en ik.

betreedt. Hij keek over de
schouders van José wel (eens)
mee. Maar dat neemt niet weg
dat ik hem in ons cluppie van
harte welkom heet. We gaan in
het volgende nummer aan de
nieuwe jaargang beginnen.
Daarin zal aandacht zijn voor het

Casper Staal

Verjaardagen
Januari
22 Brigitte Timmers
29 Gerlof Oudega
Februari
25 Clara Quarles van Ufford
Maart
02 Hans Hofsté
14 Germaine Sturm
16 Wim Uyterlinde
22	Margriet van Amerongen
27 Mimi Eijgensteijn
31 Hector Timmers
31 Margriet Meijer
April
11 Diederik Diepenhorst
24 Wim van Beusichem
25 Han IJssennagger
30 Henk van Lier
30 Rosalie IJssennagger

Mei
03 Arend Eijgensteijn
06 Edwin Hoogendoorn
08 Ina Hofsté
10 Serge Derks
Juni
04 Pamela Bongers
07 Jacques Eizenga
17 Bjang Devens
18 Monique Gerards
29	Gert Jan Bestebreurtje
Juli
08 Christine M. Boer
19 Gerda Beenackers
22 Renée Hassink
24 Theo Poort
Augustus
02 Koen Kessels
14 Jos Gerards
17 Casper Staal
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Colofon
September
19 Frans van de Ven

Bulletin van Lions Club
Utrecht Host

Oktober
02 Wilma Bestebreurtje
04 Wouter Matthijs
12 Yvonne Poort
22 Dick van Dijk
28 Anja Jansen

Redactie:
Casper Staal (voorzitter)
José Boesten
Wim van Beusichem
Frans van de Ven

November
02 Hélène Bruins
03 Marlies Moscou
04 Janneke Timmerman
06 Ineke van Dok

Redactieadres:
Casper Staal
Hasebroekstraat 48
3532 GM Utrecht
Tel: 030 - 29 34 657
E-mail: casperstaal@ziggo.nl

December
10 Helmy Sanders
29 Ad Sanders
30 Elly van Beusichem
30 José Boesten

7

SPECIAL EDITION

LCUH 2022 – 2023
BESTUUR
President: Bjang Devens

Penningmeester: Renée Hassink

Vice-president: Margriet van Amerongen
Secretaris: Dick van Dijk

COMMISSIES

Past president: Ad Sanders

Activiteitencommissie Materiele

Boekenbeurs

Activiteiten (Kennisconcours)

• Hector Timmers (voorzitter)

Programmacommissie

• Frans van der Ven (voorzitter)

• Theo Poort

• Edwin Hoogendoorn (voorzitter)

• Edwin Hoogendoorn

• Gert Jan Bestebreurtje

• Hélène Bruins

• Wim Uyterlinde

• Casper Staal

• Frans van de Ven

• Hector Timmers
Portefeuilles

• Koen Kessels
Activiteitencommissie

• Leo’s – Dick van Dijk

Commissie communicatie

Immateriële Activiteiten (Desto

• Jumelage – Theo Poort

• Wim Uyterlinde (voorzitter)

Speeldag, Kerstactie AH, NL

• Duurzaamheid – Ad Sanders

• Hans Hofsté

Doet, kledingactie)

• Archivering – Gertjan Bestebreurtje

• Wim van Beusichem

• Diederik Diepenhorst (voorzitter)

• Tailtwister – Hans Hofsté

• Casper Staal redactie VDDAG

• Wim Uyterlinde

• Director – Arend Eijgensteijn

• Frans van de Ven redactie

• Ad Sanders

• Utrecht 900 – Casper Staal

• Gert Jan Bestebreurtje

• Zonevoorzitter – Hector Timmers

VDDAG

• Theo Poort
Commissie Wel en Wee

• Renée Hassink

• Hans Hofsté (voorzitter)
• Arend Eijgensteijn

Stichting Help een Handje

• Wim van Beusichem

• Dick van Dijk (voorzitter)
• Hector Timmers

Commissie Jeugduitwisseling
• Koen Kessels (voorzitter)

Kascommissie

• Hector Timmers

• Hans Hofsté (voorzitter)
• Diederik Diepenhorst

Ledencommissie
• Hélène Bruins (voorzitter)

Stichting Algemeen Hulpfonds

• Edwin Hoogendoorn

• Arend Eijgensteijn (voorzitter)

• Ad Sanders

• Ad Sanders

• Margriet van Amerongen

• Alle bestuursleden statutair
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