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5 Agenda in November 
 
Op 27 November in het Oude Luxor te Rotterdam: Save-The-Earth theaterspektakel die 
je raakt, je laat lachen en je vooral inspireert. 

Een voorstelling met o.a. Jürgen Raymann over het leven en de boodschap van Wubbo 
Ockels, ruimtevaarder en prominent duurzaamheidsstrijder. Onze Lions Stichting 
Duurzame Leefomgeving beveelt dit spektakel van harte bij u aan. 

 
• U kunt helpen door kaarten voor de voorstelling in Rotterdam te bestellen Kaartjes voor 
uzelf, clubleden, partners, collega's, vrienden en familie. (Klik hier voor info over de 
musical: https://vimeo.com/228349225). Kaartjes zijn dagelijks verkrijgbaar aan de 
kassa van Luxor of te bestellen via de website van Luxor. DC Lion Humphrey Bouwe, 
rotterdam.west@lions.nl, tel 06 26 512 678 coördineert graag uw deelname. 

• Ook is het mogelijkheid op scholen in uw werkgebied (U zorgt voor het contact met de 
scholen) een korte presentatie te geven voor de groepen 7 en 8 over ‘Plastic Soup’. Dat 
is een educatiemodule over zwerfafval dat heel nauw aansluit bij de theatervoorstelling. 
www.plasticsoupfoundation.org  en www.trashurehunt.org (Mail voor meer informatie 
daarover met onze Districtscoördinator Hans Zevenbergen. h7bergen@gmail.com) 

• Een plastic opruimactie van scholieren en Lions in Rotterdam zal op een later tijdstip 
plaatsvinden. 

 

Tot zover alweer deze vierde nieuwsbrief. 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 
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