
5 Jubilarissen in ons District. 
  

Lionsclub Breda Host bestaat 60 jaar 
sinds 1 november. Na LC Rotterdam 
Host en LC Goeree-Overflakkee 
hebben we hiermee de derde 60-
jarige Club in ons District. Als 
onderdeel van dit jubileum is dinsdag 
18 december samen met de drie 
andere Bredase Lionsclubs de aftrap 
gegeven aan de gezamenlijke actie 
‘Save-the-Earth’. 
Dat gebeurde tijdens een 
jubileumbijeenkomst op dinsdag 18 
december j.l. in aanwezigheid van 

Burgemeester Depla in Boerke Verschuren te Ginneken. Een onderdeel daarvan is de 
gelijknamige voorstelling met Jörgen Raymann in de hoofdrol op 31 januari in het 
Chassétheater te Breda. 
 

En op zaterdag 15 december 2018 mocht ik aan 
de eerste van de tien Clubbranches, welke er landelijk 
zijn, het Charter aanbieden om verder te gaan als 
Lions Club Ter Aalst e.o. Met ruim 24 leden is dit een 
knappe prestatie in zo’n korte tijd (minder dan een 
jaar sinds de Clubbranche is opgericht). President Jan 
Stel was dan ook apetrots om aan “zijn  
Lions” het z.g. Chartercertificaat en de Charterpin te 
mogen uitreiken. Namens het District mocht ik Jan 
een District Governor Appreciation Award (DGAA) 

uitreiken voor zijn enorme inzet en enthousiasme als President van de Club.  
Wijlen VDG Wim Leunissen was een van de bedenkers van deze Clubbranche, welke 
ontstaan is uit LC Oosterhout Alm en Donge.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook veel dank is verschuldigd aan onze Districtscoördinator Peter Brandenburg voor de 
begeleiding van dit proces, alsmede aan de Parentclub LC Oosterhout Centrum. Dames 
en Heren Lions van LC Ter Aalst e.o.: Heel veel succes toegewenst!! 
 
  



 
Tenslotte mocht ik op donderdag 20 
december bij LC Werkendam de 
Clubsecretaris Coen Hartman een DGAA 
opspelden. Coen bekleedt deze bestuursfunctie 
al 23 jaar en kleurt de notulen altijd in met een 
aantal cartoons aan het einde, een kritische 
noot naar maatschappelijke ontwikkelingen. 
Voorts is Coen ook de persoon die de kranten 

in de gaten houdt en aan de leden 
doorgeeft, als er een oude bekende is 
overleden.  
Tenslotte kent Coen een hoge attendance, 
kunnen we op hem rekenen en is hij 
gewoon een goed Lion en een fijn persoon. 
 
Coen, ga zo door. We zijn helemaal trots 
op jou.!! 
 
 
 


