
woensdag 13 november 

Bedankavond voor 
adverteerders en schrijvers 
Goede Doelen Krant 2019   
 
Tijdens de gezellige bedankavond voor adverteerders 
en schrijvers van de Goede Doelen Krant, 
georganiseerd door Lionsclub Voorburg Prinses 
Marianne en Het Krantje, overhandigden  Gertrude 
Borsboom (dit jaar clubpresident) en Marianne 
Knijnenburg van de Lionsclub een mooie cheque van 
€ 2.000,- aan Willy Tiekstra, directeur-bestuurder van 
Stichting WOeJ. 
 

"Wij kunnen deze 
bijdrage zo goed 
gebruiken" vertelt Willy 
de aanwezigen op 13 
november in Wijk en 
Dienstencentrum De 
Plint waar de bedank-
avond plaatsvond. "Wij 
gaan dit geld gebruiken 
voor  aanschaf van 
oefen- en hulpmiddelen 
voor het project in De 
Plint 'Bewegen voor 
ouderen'."   
 
De 40-pagina's tellende Goede Doelen Krant werd op 23 oktober voor de zesde keer 
uitgegeven door een samenwerking tussen Lionsclub Voorburg Prinses Marianne en het 
Krantje. Initiatiefnemer en grote motor achter de Goede Doelen Krant, Marianne 
Knijnenburg, is trots dat de krant ook dit jaar weer 40-pagina's telt. "Maar alleen had ik 
het natuurlijk niet gekund. Daarom wil ik ook namens onze Lionsclub alle adverteerders 
en schrijvers bijzonder bedanken voor hun medewerking en inzet."  
 

 



 
Ook vertegenwoordigers van de goede doelen die dit jaar mogen rekenen op een 
bijdrage van de opbrengst van de Goede Doelen Krant, waren aanwezig. Voor deze 
gelegenheid was een stamppotten buffet geregeld, gesponsord door het Krantje, waar 
de aanwezigen van genoten.  
 

 
 
De vijf goede doelen die Lionsclub Voorburg Prinses Marianne dit jaar in het 
bijzonder ondersteunt zijn: 
 

Het KDC AandachtsLab is een 
kinderdagcentrum waar kinderen met 
ernstige, meervoudige beperkingen uit 
Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en 

directe omgeving gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Dit centrum is begin 2019 
al geopend, maar er zijn nog veel zaken nodig, waaronder veilige en 
rolstoeltoegankelijke deuren. 
 
KiKa, Kinderen Kankervrij. Voor een bijdrage voor onderzoek 
naar behandeling en genezing van kinderkanker. Onze 
Lionsclub verkoopt al sinds 2012 de Naambadges voor KiKa. 
Elke Naambadge levert € 5,30 voor KiKa op. Deze opbrengst  
willen we verhogen met een extra bijdrage.  
 
De Special Olympics 2020 worden van 12 tot en met 14 juni 2020 georganiseerd in Den 
Haag (in het Zuiderpark) voor sporters met een verstandelijke beperking. Door deze 
bijdrage kunnen ook sporters uit onze leefomgeving meedoen.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Woej; helpt onder meer oudere wijkbewoners om gezonder 
te leven en meer te bewegen. Het ontmoetingscentrum “De 
Plint” wil haar bewegingsactiviteiten uitbreiden met het 
project “Bewegen voor ouderen”. Om daarmee de 
zelfstandigheid, gezondheid, kracht en het algemeen 
welbevinden te bevorderen. Met deze bijdrage kan De Plint 
oefen- en hulpmiddelen voor dit project aanschaffen.  

 
Huygens Festival; in september 2019 
is weer het Huygens Muziekfestival 
georganiseerd voor inwoners van 
Leidschendam-Voorburg. Met deze 
bijdrage werd het bespelen van de 
Marine-vleugel in Museum Wensten 
tijdens het festival mogelijk gemaakt. 
. 


