Zoekt u vriendschap
en wilt u iets bijdragen
aan de samenleving?
Dan is Lionsclub
‘De Meerbloem’
vast iets voor u!

Meer weten over Lionsclub ‘De Meerbloem’?
Kijk op https://www.lions.nl/?club=zoetermeer.demeerbloem
Aanmelden kan door een mail te sturen naar:
zoetermeer.demeerbloem@lions.nl

‘De Meerbloem’ combineert het
nuttige met het aangename

Ook trekken we er als Lions regelmatig op uit. Zo hebben we bijvoorbeeld
vorig jaar een bezoek gebracht aan de Maasvlakte én het Mauritshuis in
Den Haag. Juist door deze activiteiten gecombineerd met de gezamenlijke
acties en de gezellige clubavonden, is ‘De Meerbloem’ een echte vriendenclub. En dat zijn we al meer dan 25 jaar!

Kom vrijblijvend sfeer proeven
Hoewel ‘De Meerbloem’ een hechte club is staan wij altijd open voor nieuwe Lions. Bent u nieuwsgierig hoe het er bij een Lionsclub aan toe gaat?
Of heeft u interesse in een zinvolle vrije tijdbesteding gecombineerd met
veel gezelligheid? Kom dan eens een keer vrijblijvend met ‘De Meerbloem’
kennismaken en de sfeer proeven. U kunt u hiervoor aanmelden door een
mail te sturen naar zoetermeer.demeerbloem@lions.nl.

Over de Lions
Lionsclub ‘De Meerbloem’ is een serviceclub. Dat betekent dat wij ons
inzetten voor de maatschappij in de breedste zin van het woord. Daarvoor
organiseren we jaarlijks diverse activiteiten. Zo organiseren we bijvoorbeeld de rolstoeldisco. Een evenement dat we in samenwerking met De
Spil op touw zetten en waarmee we tientallen lichamelijk en geestelijk
gehandicapten een onvergetelijke avond bezorgen. Daarnaast houden wij
onder andere inzamelingsacties voor de Voedselbank, zetten wij ons in
tijdens NL Doet en zetten we grotere evenementen zoals het Lions Zomerbanket op touw.

Een echte vriendenclub
‘De Meerbloem’ in Zoetermeer is een groep mannen met uiteenlopende
achtergronden en leeftijden die twee keer per maand bij elkaar komen.
Elke eerste en derde dinsdag van de maand ontmoeten wij elkaar in Hoeve
Kromwijk. Tijdens het eten worden lopende zaken besproken zoals de
voortgang van de activiteiten die op stapel staan en kwesties die de leden
bezighouden. Op de tweede dinsdag van de maand is er altijd een gast
aanwezig. Dat kan een schrijver zijn die iets komt vertellen over zijn boek
maar ook een begrafenisondernemer die zijn ervaringen deelt over
de ramp met de MH17.

De ‘We serve’-gedachte is in ontstaan in de Verenigde Staten. De eerste
Lionsclub werd daar in 1917 opgericht. In 1951 zag in Amsterdam de
eerste Lionsclub in Nederland het licht. Inmiddels telt ons land tal van
Lionsclubs. Het zijn overigens al lang geen clubs meer van ‘rijke zakenmannen’. Er zijn clubs waar zowel mannen als vrouwen lid van zin en de
leden bestaan uit een mix van mensen met allerlei beroepen en achtergronden. U hoeft niet rijk of invloedrijk te zijn om lid te kunnen worden.
Veel belangrijker is de wil iets voor de samenleving te willen betekenen.

