
 

Lionsclub  
Voorburg Prinses Marianne  
kiest nieuwe goede doelen 

 
Onder het motto “Bron van inspiratie”  heeft Lionsclub Voorburg Prinses Marianne dit Lionsjaar 

2015-2016 de handen flink uit de mouwen gestoken. Zo maakte de club een match op de 

Beursvloer aan de Vliet om de Voedselbank te helpen bij een inzamelingsactie, deed ze met drie 

scholen mee aan de Lions-VN Vredesposterwedstrijd, zette ze zich in tijdens de Open 

Monumentendag en NL Doet, organiseerde ze eind 2015 de Goede Doelen Krant en de 16e Prinses 

Marianne Bridgedrive. De opbrengst ging naar de vier gekozen goede doelen: Stadskinderboerderij 

Vreugd en Rust, Stichting Achter de Regenboog, Jongerenhospice Xenia en Vereniging De 

Vrijbuiters. Als klap op de vuurpijl organiseerde de club samen met Lionsclub Voorburg en Lionsclub 

Leidschendam-Veur op 27 mei jl. de Ruitenburg Kids4Kidsloop 2016. Daarbij gingen er tegen de 

3.000 scholieren van 10 scholen in Leidschendam-Voorburg van start voor onderwijs voor kinderen 

in India.   

 

Nu dient zich op 1 juli alweer een nieuw Lionsjaar aan. 

Tijdens de clubvergadering van 8 juni 2016 vond de 

officiële bestuursoverdracht plaats:  de voorzittershamer 

en de Lions-bel worden door aftredend president Evelyn 

Geest (rechts) overgedragen aan aantredend president 

Marjan Adams-Geluk. Ook werd teruggeblikt door 

Evelyn Geest en vooruitgekeken door Marjan.  

 

Marjan heeft voor haar jaar het motto gekozen: “In Doelen Verbonden”. De 

clubleden gaan in het nieuwe jaar aan het werk voor de goede doelen met twee 

grote clubprojecten: de nieuwe Goede Doelen Krant, die in samenwerking met 

Het Krantje wordt uitgebracht op 26 oktober a.s. en de 17e Prinses Marianne 

Bridgedrive op zaterdag 12 november. Daarnaast wordt 2017 en heel bijzonder 

jaar: de Lionsorganisatie bestaat 100 jaar. 

De organisatie telt wereldwijd inmiddels 

ruim 46.000 Lionsclubs en zo’n 1.400.000 

leden. Als landelijk centraal goed doel is 

gekozen Het Vergeten Kind. Hiervoor wordt 

onder andere een bloembollenactie op touw 

gezet, waaraan Lionsclub Voorburg Prinses 

Marianne ook actief gaat meedoen.  

Alle hens aan dek voor de goede doelen!  

 

En voor welke goede doelen? Uit alle goede doelen die een project hadden ingediend werden door 

de clubleden de doelen voor het komende jaar gekozen. Deze doelen zijn:  

(Bridgedrive 2015) 

 



 

Sophia Revalidatie: zij vragen een zwembadrolstoel, zodat bij het therapeutisch zwemmen ieder 

kind vanuit de eigen rolstoel met deze stoel het zwembad in kan gaan (www.SophiaRevalidatie.nl).           

 

Stichting Hethuis: een project waarbij een huis wordt gerealiseerd voor jongvolwassenen met een 

verstandelijke beperking. Daarmee kan aan deze jongeren wonen, zorg en arbeid geboden worden. 

De bijdrage is voor aanleg van de tilinfrastructuur en inrichting van de tuin  

(www.stichtinghethuis.nl ). 

 

Brasserie Héerlijk: dit leerwerkproject is gevestigd in Ypenburg en biedt kansarme jongeren een 

jaar lang begeleiding in horecagelegenheid Héerlijk. Na deze training kunnen zij een arbeidsplaats 

in de horeca bemachtigen en krijgen zij weer meer perspectief. Gevraagd wordt om inrichting van 

het terras zodat de jongeren ook daarmee ervaring op kunnen doen. 

 

De Parachute: deze basisschool vraagt een bijdrage voor een speeltoestel in de nieuwe schooltuin. 

 

Culibus is een keuken op wielen met als doel kinderen van alles te leren over gezond eten. Met de 

bijdrage kan Culibus voorlichting gaan geven aan één hele school in Leidschendam-Voorburg 

(www.deculibus.nl).  

 

Sint Maarten: Een bijdrage voor de traditionele jaarlijkse Sint Maarten viering met lampionoptocht in 

Voorburg, dit jaar op 11 november.  
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