
Prinses Marianne Modeshow 
met cheque van € 3.500,- 

voor Stichting Hethuis 
 

 

Op 22 maart namen Pauline Hillen en Suus ter Haar een 

prachtige cheque in ontvangst van € 3.500,- voor 

Stichting Hethuis. Lionsclub Voorburg Prinses Marianne 

organiseerde die dag wederom haar Prinses Marianne 

Modeshow in een uitverkocht Mariëlle Mode aan de 

Koningin Julianalaan in Voorburg.  

 
De modeshow wordt door de Lionsclubleden zelf 
van A tot Z georganiseerd. Zo ontpoppen zij zich als 
top cateraar, alle hapjes worden door de leden zelf 
bereid. Andere leden van de vrouwenclub showen 
de prachtige kleding van Mariëlle Mode en Daniëlle 
Exclusief. Dit onder de bezielende leiding van 
Daniëlle, eigenaresse van de modehuizen. Er is voor 
ieder wat wils. Bij Mariëlle Mode zijn al 50 jaar 
prachtige modemerken te vinden. Bij Daniëlle 
Exclusief kan iedere vrouw een zakelijke outfit 
kopen, maar ook voor vrijetijdskleding kan ze iets 
moois vinden. Voor bijvoorbeeld de bruidsmoeder is 
hier de passende kleding voor deze belangrijke dag 
te vinden. De modeshow wordt dan ook door alle 
leeftijdsgroepen bezocht. Op 22 maart zijn er 
speciale voordelen voor de modeshowbezoekers.  

 

Het entreegeld van € 25,- was in het geheel bestemd voor Stichting 

Hethuis. Met daarbij een deel van de opbrengst van de Goede 

Doelen Krant 2016 kon de Lionsclub een cheque van € 3.500,- 

overhandigen aan de twee bestuursleden van Stichting Hethuis.  

 

Hethuis is een initiatief van ouders van 16 jong-

volwassenen uit Leidschendam-Voorburg en omgeving 

met lichtere en zwaardere verstandelijke en lichamelijke 

beperkingen. De ouders realiseren voor hun kinderen aan 

de Dobbelaan een woon- werkplek met volledige zorg en 

ondersteuning. Met zoveel mogelijk kwaliteit en de warmte van thuis.  



Alle bewoners hebben een eigen studio en voor elke groep van 8 jongeren is er een 

eigen woonkamer met terras.  

 

Daarnaast krijgt het gebouw vier 

ruimten voor dagactiviteiten. Deze 

dagactiviteiten variëren van ‘beleving’, 

voor de ernstig beperkte bewoners, tot 

werken in de tuin en de theeschenkerij. 

Naast de bewoners kan ook een beperkt 

aantal deelnemers van buiten bij Hethuis 

dagactiviteiten volgen. 

 

Hethuis zoekt de samenwerking met de wijk. Zo wordt met het groenteam De 

Heuvel en de gemeente het houden van buurtkippen (zonder haan!) gerealiseerd. 

Ook hopen ze de buurt te kunnen ontvangen in de theeschenkerij met winkeltje 

waar, naast thee en gebak, ook versproducten uit de moestuin verkocht gaan 

worden. 

 

Pauline: “Hethuis verwacht eind 2017 te kunnen starten met de bouw. De bouwtijd 

is kort doordat er veel gebruik gemaakt zal worden van hoogwaardig prefab. Voor 

de realisatie van het project brengen de ouders zelf een groot bedrag bijeen en 

richten zelf de studio’s van hun kinderen in. Deze bijdrage van de ouders is echter 

niet voldoende voor aanschaf van de til-apparatuur, waarmee de bewoners onder 

andere in bad getild kunnen worden, de inrichting van de gemeenschappelijke 

ruimten en aanleg van de tuin. Het huis is dan ook erg blij met de geweldige 

bijdrage van Lionsclub Voorburg Prinses Marianne, waarmee de aanleg van til-

infrastructuur kan worden gerealiseerd en de tuin kan worden ingericht.” 

 

Kent u wellicht een goed doel dat ook wel een financieel steuntje in de rug kan 

gebruiken?  

Meld dit goede doel dan aan via het aanmeldingsformulier op de website van  

Voorburg Prinses Marianne: https://www.lions.nl/voorburg.prinsesmarianne.  
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