
Zaterdag 11 maart 2017 

Nationale Lions VN-dag 

 

met Progressive Melvin Jones Fellowship 

voor Alice en Herman Olthof 
 

Ria Schutte, moderator van de Lions 

VN-dag, vroeg om een extra 

agendapunt. Vervolgens nodigde zij 

Alice en Herman Olthof uit naar voren 

te komen. Dit bescheiden, maar 

bijzonder hardwerkende echtpaar 

ontving tot hun grote verrassing de 

Progressive Melvin Jones Fellowship 

uit handen van Districtsgouverneur 

110 AZ, Margaret Diekhuis.  

 

Herman en Alice hebben 10 jaar geleden de eerste Lions VN-dag georganiseerd. 

Daaraan vooraf ging een enorme hoeveelheid werk: gaan de Haagse Lionsclubs 

meedoen met de organisatie? Welke sprekers, welke locatie en ga zo maar door. 

Onversaagd werkten Herman en Alice dag in dag uit door - en de eerste Lions VN-dag 

werd een feit! Dit evenement is inmiddels niet meer weg te denken uit Den Haag. 

Getuige de volle zaal van het Zuiderstrand Theater in Scheveningen waarderen zeer 

velen deze bijzonder boeiende, interessante bijeenkomsten. De vele lovende woorden 

van Margaret werden door de zaal onderschreven met een enthousiast en warm 

applaus. Dick Diekhuis, Vicedistrictsgouverneur 110AZ, reikte tot slot prachtige 

boeketten uit aan Alice en Herman. 

 

De Nederlandse winnaar van de 

Vredesposterwedstrijd 2016-2017 is 

geworden Tim Spencer uit Bergen NH.  

Hij was met zijn ouders vanuit Bergen 

naar Scheveningen gekomen. Tim 

ontving van Council Chairman Lions 

Nederland Joost Paijmans als prijs een 

rondvlucht. Hij was er duidelijk mee in 

de wolken! 

 

 



 

De Gemeente Den Haag heeft zich eveneens verbonden aan deze dag en is mede 

organisator. Reden waarom Saskia Bruines, locoburgemeester en wethouder 

Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs van de Gemeente Den Haag, een 

woord van welkom sprak. 

 

Saskia Bruines noemde in haar welkomstwoord onder andere haar verbondenheid met 

de Vredesposterwedstrijd. In de jaren waarin zij wethouder Onderwijs was in 

Leidschendam-Voorburg, is zij lid geweest van de jury die de Vredesposters in de 

finale, steeds in de Bibliotheek, 

jureerde Vóór aanvang van de 

bijeenkomst keek zij samen met 

Marianne Knijnenburg, clublid  

LC Voorburg Prinses Marianne 

en fotografe bij die finales, terug 

op deze eerdere bijeenkomsten.  

Links: Anneke den Ouden-Kosse,  

LC Bergen Egmond Schoorl 

(winnende Vredesposter)  

 

 

Er was, naast Margaret Diekhuis, een 

brede vertegenwoordiging aanwezig 

van Lionsclub Voorburg Prinses 

Marianne. V.r.n.l. Madeleine van 

Berkel-Slot, clubpresident Marjan 

Adams-Geluk, Gerrit en Aad (partner 

van respectievelijk Madeleine en 

Marianne Knijnenburg).  

 


