
De club op TV (en nog veel meer) 
Woensdag 12 juni 2019,  vijfdubbel feest bij Lionsclub Voorburg 

Prinses Marianne. Midvliet TV was te gast, alsook districts-

gouverneur Frank Marcus en historicus Kees van der Leer, de 

nieuwe goede doelen voor het komende Lionsjaar werden 

bekend gemaakt en tot slot de feestelijke bestuursoverdracht.  

 
Midvliet TV 
Het was Midvliet niet onopgemerkt gebleven dat 
Lionsclub Voorburg Prinses Marianne zich heel actief 
inzet voor de goede doelen. Alice Hooft en 
cameraman Evert Vollebregt kwamen daarom eens 
een kijkje nemen. Het filmpje over Lionsclub 
Voorburg Prinses Marianne is op Youtube te zien via:  
https://youtu.be/RQXVcVUuxpE 

Parademars  
Historicus Kees van der Leer liet op deze bijzondere 
avond de Parademars klinken. Prinses Marianne was 
bijzonder muzikaal en componeerde onder andere 
deze mars. Kees van der Leer heeft de bladmuziek na 
intensief speurwerk weten te traceren en liet iedereen 
genieten van deze vrolijke mars. De Parademars is ook 
in het Midvliet-filmpje opgenomen.  

 
Melvin Jones Fellowship 
Districtsgouverneur Frank Marcus was niet zo maar op bezoek bij de Lionsclub. Aan 
Midvliet vertelde hij over de vrouwen Lionsclub, maar er was nog een reden. De club had 

namelijk voor een van de clubleden de 
Melvin Jones Fellowship aangevraagd. 
Dit is de allerhoogste onderscheiding in 
Lionsland. Frank overhandigde de 
Melvin Jones Fellowship aan clublid 
Margaret. Zij is al 10 jaar lid van de club 
en heeft zich intensief ingezet als 
clubpresident, zonevoorzitter, districts-
gouverneur en trainer. Margaret nam, 
onder luid applaus, deze prachtige 
award (bijna) sprakeloos in ontvangst. 

 

Nieuwe goede doelen 

Clubpresident Marianne Knijnenburg: “We gaan het komende jaar stevig de handen uit de 
mouwen steken voor zes nieuwe, mooie goede doelen. Het KDC Aandachtslab, een 
kinderdagcentrum voor kinderen met ernstige, meervoudige beperkingen, heeft 
rolstoeltoegankelijke deuren nodig. Daarnaast gaan we KiKa helpen. En sporters met een  

https://youtu.be/RQXVcVUuxpE


  

verstandelijke beperking, die graag willen deelnemen aan de Special Olympics die in Den 
Haag in het Zuiderpark worden gehouden van 12 tot 14 juni 2020. Medisch Centrum 
Haaglanden Antoniushove heeft hard een huiskamer nodig, voor het voeren van 
zogenaamde slecht nieuws gesprekken op de polikliniek neuro-oncologie. Woej wil graag 
in ontmoetingscentrum ‘De Plint’ het project “bewegen voor ouderen” opstarten, maar 
heeft daarvoor oefen- en hulpmiddelen nodig. Het Huygens Festival gaan we helpen met 
een bijdrage waardoor het bespelen van de Marianne-vleugel in Museum Swaensteyn 
mogelijk wordt.” 

Clubprojecten 

“Om de goede doelen te kunnen helpen, 
organiseren we op 9 november a.s. de 20e 
Prinses Marianne Bridgedrive. En we gaan aan 
de slag voor de nieuwe editie van de Goede 
Doelen Krant, die in samenwerking met Het 
Krantje uitkomt op 23 oktober a.s. Tot slot 
gaan we voor het eerst een Life Support 
Training, een reanimatiecursus, organiseren.” 

 

 

 

 

 

 

Apetrots 
“Op 1  juli gaat het nieuwe Lionsjaar van start, met nieuwe president Gertrude Borsboom 

(r) en vicepresident Nicole de Groot-Budé. Zijn gaan samen enthousiast aan de slag en met 

een gerust hart heb ik dan ook de voorzittershamer aan beiden overgedragen. Nicole is 

een van de zeven nieuwe clubleden, die ik als clubpresident op 9 januari jl. heb mogen 

installeren. Een prachtige groep enthousiaste vrouwen die al helemaal hun draai hebben 

gevonden in onze club. Ik vond het geweldig om een jaar president te zijn van onze 

prachtige Lionsclub, waar ik echt apetrots op ben.” 


