
Lionsclub Voorburg Prinses Marianne  

kiest nieuw bestuur en nieuwe goede doelen 
 

Bij de bestuursoverdracht van Lionsclub Voorburg 

Prinses Marianne in juni 2018 droeg Marianne 

van Rossum-Elfferich de voorzittershamer over 

aan de nieuwe clubpresident Marianne 

Knijnenburg-van Adrichem. Zij heeft als nieuw 

jaarthema gekozen: Samen ondernemen! 

 

Onder dat motto gaat Lionsclub Voorburg Prinses 

Marianne stevig aan de slag voor de zeven goede 

doelen, die de club het komende Lionsjaar in het 

bijzonder gaat ondersteunen: 

 

Alzheimer Café Leidschendam-Voorburg: Een bijdrage waarmee het café zeker twee  jaar 

kan blijven voortbestaan en hulp kan bieden. Het café biedt ondersteuning aan mensen met 

Alzheimer, hun mantelzorgers, familie en mede betrokkenen.  

Wijkvereniging De Boot Damsigt: Voor een stevig, professioneel koffiezetapparaat met 

toebehoren voor het buurthuis van de wijkvereniging. 

Stichting Leidschendamse Jeugdmanege Hestar: Een manege die een brede sociale rol  

in de maatschappij nastreeft. Voor een speciale instructeursopleiding, zodat ook kinderen met 

een verstandelijke beperking er kunnen paardrijden, alsmede een bijdrage om het 

onderkomen van de paarden op te knappen en te verbeteren. 

Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag e.o.: Een bijdrage voor inrichting van de 

nieuwe dierenverblijven van het Dierenhospitaal Den Haag, Leidschendam-Voorburg e.o. 

Paragolf Leeuwenbergh: Een golfkar speciaal geschikt voor mensen met een beperking, 

zodat zij ook mee kunnen doen. 

Haags Instrumentaal Jeugdensemble: Het jeugdorkest repeteert elke zaterdagochtend in 

Voorburg. Voor een kinderfagot en het opknappen van de huidige instrumenten.  

Stichting Haarwerk: voor een pruik voor een kind dat door ziekte het haar is verloren. 

 

Onder het nieuwe jaarmotto “Samen ondernemen!” organiseert Lionsclub 

Voorburg Prinses Marianne het komende jaar projecten om geld bij elkaar te 

brengen voor deze goede doelen. Zo brengt de Lionsclub op 24 oktober 2018 

samen met Het Krantje de jubileumeditie uit van de Goede Doelen Krant.  

Op zaterdag 10 november 2018 

organiseert de club de Prinses 

Marianne Bridgedrive, in het 

Bridgehome van Bridgeclub 

Leidschenhage aan de Dobbe-

laan in Leidschendam. Aan de 

bridgedrive, aanvang 10.30 uur, 

     kunnen 160 bridgers deelnemen.  



 

 

En de beroemde Prinses Marianne Modeshow 

wordt weer gehouden,  

 

in Mariëlle Mode in Voorburg, op  

 

woensdag 27 maart 2019 

 

 vanaf 17.00 uur.  

 

 

 

 

De actie Naambadges voor KiKa gaat ook het komende jaar onverminderd door: 

https://voorburgprinsesmarianne.lions.nl/kika-naambadges 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast gaan de Lionsvrouwen de mouwen opstropen om te helpen bij lokale en landelijke 

acties. Onder meer de Nationale Ouderendag, de Open Monumentendag en NLdoet. Voor 

Voedselbank Stichting Buren in Voorburg helpen bij de inzamelingsactie bij een supermarkt, 

alsook inzameling van Douwe Egberts waardepunten.  

 

 

En heel speciaal: de Lions International 

Vredesposterwedstrijd. Leerlingen van 

de groepen 7 en 8 van basisscholen in 

onze gemeente gaan een Vredesposter 

maken over het vredesthema: Kindness 

matters (“Vriendschap helpt!”) en 

daarmee hun blik op vrede geven.  

 

 

 

Zie ook de website van Lionsclub Voorburg Prinses Marianne: 

www.lions.nl/voorburg.prinses.marianne. 
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