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Venray, november 2014 
 
 
Betreft: 11e Lions kerstdiner voor eenzame en minder bedeelde Venraynaren 
 
 
Onder het motto ‘We serve’ serveert de Lionsclub Venray dit jaar alweer voor de 11e maal 
een kerstdiner voor eenzame en minder bedeelde Venraynaren. 
 
De witte brigade gaat ’s ochtends vroeg op pad 
Een week voor kerst, om precies te zijn op donderdagochtend 18 december, trekken zes 
leden van Lionsclub Venray hun koksbuis aan en gaan zij, samen met leden van de 
Venrayse kookclub CoCuVe aan de slag in de keuken van ‘t Anker te Merselo om een 
heerlijk kerstdiner te bereiden voor een groep van 65 mensen die in samenspraak met 
hulpverlenende instanties wordt uitgenodigd. De gasten worden tijdens deze gezellige 
avond getrakteerd op lekker eten, muziek, een kerstvertelling en samenzang.  
 
De zwarte brigade maakt zich klaar 
De Lions–leden die niet in de keuken staan, trekken aan het begin van de avond hun 
smoking aan en halen de gasten thuis met alle egards op. Zij serveren de gerechten die 
de enthousiaste keukenstaf die dag heeft bereid. Na een onvergetelijke avond worden de 
gasten weer naar huis teruggebracht. 
 
U kunt bijdragen 
Doordat onze gasten zo genieten en zich zichtbaar in de watten gelegd voelen is ook voor 
ons dit kerstdiner elk jaar weer een hoogtepunt. Het is een mooie traditie geworden, aan 
het voortbestaan waarvan u een bijdrage kunt leveren. Doordat we alles zelf doen houden 
we de kosten beperkt, maar de ingrediënten voor het diner krijgen we niet voor niets. 
 
Met een bijdrage van € 15 (een ander bedrag mag natuurlijk ook) zorgt u ervoor dat we 
deze mooie kersttraditie kunnen voortzetten. Uw gift kunt u overmaken op onze 
bankrekening 1332.93.629 tnv Lionsclub Venray Inz. Spec. Aktiviteiten ovv ‘kerstdiner’. 
De Lionsclub Venray en 65 vergulde gasten zijn u hiervoor zeer erkentelijk! 
 
Namens Lions Club Venray, 
 
Sander Pop 
President 
 
 
 
 
  
NB: De Lionsclub Venray heeft diverse doelen. Onder andere maken wij voor kinderen 
met een ongeneeslijke spierziekte (zoals de ziekte van Duchenne) al meer dan 25 jaar 
een korte vakantie naar het Tesselhuus op Texel mogelijk. Vrijwilligers geven de kinderen 
daar alle benodigde zorg zodat, en dat is zeker zo belangrijk, de vaste mantelzorgers een 
week ontlast zijn van hun zware taak.  
Met uw bijdrage zorgt u er ook voor dat wij meer sponsoring beschikbaar kunnen stellen 
aan ons ‘Tesselhuus’–project.  


