
18
e
 Lions Prinses Marianne 

Bridgedrive  

voor Sophia Revalidatie en  

WZH Schoorwijck 
 

Zaterdag 11 november 2017. Wederom een volle zaal met enthousiaste deelnemers 

aan de Prinses Marianne Bridgedrive. Zo’n 140 deelnemers deden hun uiterste best 

om een mooie score te behalen. Want de winnaars zouden immers de beroemde 

Prinses Marianne Bokaal mee naar huis mogen nemen.  

 

De leden van de organiserende Lionsclub Voorburg 

Prinses Marianne hadden de handen flink uit de 

mouwen gestoken. Vele uitnodigingen verstuurd, 

posters opgehangen en winkeliers gevraagd een prijs 

te sponsoren voor de prijzentafels. De ondernemers 

hadden daar duidelijk ruim gehoor aan gegeven, want 

de prijzentafels zagen er schitterend uit. Ook hadden 

de clubleden taarten gebakken voor het taartenbuffet.  

 

Om 10.00 uur ging in het Bridgehome van Bridgeclub Leidschenhage de dag 

van start met koffie en een heerlijke punt. Een extra feestelijke dag, want de 

Bridgeclub viert in 2017 het 50-jarig bestaan. Om half elf 

verwelkomde vorige clubpresident Marjan Adams-Geluk 

de bridgers en vertelden vertegenwoordigers van de 

goede doelen over hun plannen. Sophia Revalidatie 

hoopt, met 50% verhoging van het bedrag door Stichting 

NSGK, een RaceRunner bij Haag Atletiek aan te kunnen 

schaffen en WZH Schoorwijck wil graag het terras aan 

de  parkzijde van het gebouw verder in gaan richten. 

 

Hierna gingen de bridgers energiek van start. In de lunchpauze liet men zich het 

geweldige lunchbuffet, gesponsord door Albert Heijn XL in Leidsenhage, goed smaken. 

Dankzij het Vrouwencollectief De Groene Loper waren er ook heerlijke warme hapjes en 

de Oliebollenkraam uit Voorburg had een indrukwekkende hoeveelheid oliebollen 

gebakken. Menigeen vatte ook de portemonnee om loten te kopen voor de grote loterij.   

 

Wedstrijdleider Jeanne Wubben 

verzamelde na de middag-

rondes alle uitslagen. En toen 

werd het spannend. Luid 

applaus klonk toen Jeanne de 

namen van de winnaars 

noemde: Frits en Arina Saraber. 

Zij namen met een gulle lach de 

Prinses Marianne Bokaal in 

ontvangst. Hun namen worden 

nu in de voet gegraveerd.  

 

 



 

 

 

Vervolgens kregen nog 19 bridgeparen een prijs. De grote loterij was een geweldige 

afsluiting van de 18e Prinses Marianne Bridgedrive, velen gingen met een prijs naar huis.  

 

 

De opbrengst van de bridgedrive inclusief 

de loterij komt uit op ruim € 5.000,- . Bij dit 

bedrag wordt nog een aanvullend bedrag 

van de opbrengst van de Goede Doelen 

Krant van 25 oktober jl. gevoegd en het is 

wel duidelijk dat de goede doelen hun 

project uit kunnen gaan voeren.  

 

 

Bij de afsluiting van de bridgedag bedankte Marjan Adams-Geluk de bridgers, de 

ondernemers, Jeanne Wubben, Ton (barcommissaris) en Joke Toen, alsook de 

bridgecommissie en overige leden van de Lionsclub Voorburg Prinses Marianne. Dankzij 

ieders inzet was de Prinses Marianne Bridgedrive wederom een bijzonder gezellige dag 

voor alle bridgers. Mooi de goede doelen op deze manier te kunnen ondersteunen.    

  

 

 

 

 

 

 

 


