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Agenda in Januari: Save-the-Date !! 
 
Nieuwjaars bijeenkomst en Projecten café op vrijdagavond 11 januari 2019 bent 
u wederom van harte uitgenodigd voor ons jaarlijkse Lionscafé, dat plaats gaat vinden bij 
Akkermans Leisure & Golf, Heense Molenweg 23, 4655 TB in De Heen 
(www.akkermans.com).   

 

Daar luiden we met u het nieuwe jaar 2019 in. 
Ook nodigen we u van harte uit om daarbij 
deel te nemen aan onze traditionele Projecten 
Markt, die we sinds 2012 organiseren.    

 

Vijfhonderd, tweehonderd vijftig en honderd 
euro valt er te winnen voor uw beste project!   

 

 

 

 

 

Wat te doen?   

 U maakt een wervende presentatie voor één van uw mooiste en beste 
Clubprojecten.  

 Dat project presenteert u binnen 5 minuten.  
 U komt met een aantal van uw leden en partners.  
 Het project met de meeste stemmen wint € 500,00.  
 Tweede prijs is € 250,00. 
 Derde prijs is € 100,00. 

 

Laat die kans op extra sponsoring voor uw project niet aan u voorbijgaan en schrijf 
vandaag nog in met een korte omschrijving van uw project.   

 

Voor zowel deelname aan het Lionscafé als voor de projectenmarkt kunt u zich opgeven 
bij Districtsecretaris Lex Besselink, mailadres: im110cw@lions.nl   

 

Ontvangst is om 19:00 uur, koffie met huisgemaakte taart wordt u 
aangeboden. Daarnaast toasten wij graag met u op het nieuwe jaar. 
Verdere consumpties zijn voor eigen rekening, maar de hapjes bieden wij 
u ook graag aan.  

Geniet van de komende kerst en de jaarwisseling, graag tot 11 januari 
2019.  !! 

  

  



  5e Nieuwsbrief november 2018 District 110 CW  
 

2 
 

 

Tot zover alweer deze vijfde nieuwsbrief.  

 

Inmiddels zijn ook alle Chevrons binnen en gesorteerd per Club voor 10 tot 50 jaar trouw 
Lions lidmaatschap. Deze zullen via uw Zonevoorzitter worden verdeeld. 

 

Ik wens eenieder heel veel succes en inspiratie met uw activiteiten en bijeenkomsten!! 
Ons Districtsbestuur zit er klaar voor, zoals u inmiddels wel weet, om u – daar waar 
nodig - als Club te faciliteren met raad en daad.  

 

Mocht u - vanwege een bijzondere gebeurtenis of een belangrijk thema binnen uw Club – 
een bezoek wensen van de DG of iemand van het DG-Team, aarzelt u dan niet om via 
onze Districtssecretaris Lex Besselink, DS110CW@lions.nl de agenda’s hierop af te 
stemmen. 

 
Met een hartelijke groet, 

 
Bert Jansen Verplancke 
Districtsgouverneur 110CW 2018-2019 
DG110CW@lions.nl 06-53 145652 
WE SERVE  |  WE ARE GLOBAL  |  WE MAKE A DIFFERENCE 

LIONS Care for Climate. Please consider your personal CO2-
emission before printing this e-mail 

 


