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Dankzij deel opbrengst Goede Doelen Krant en de
Prinses Marianne Bridgedrive 2018: het zo gewenste 
koffiezetapparaat kon worden overhandigd aan 
Wijkgebouw De Boot in de wijk Damsigt in Voorburg. 



Dozen vol
DE-waarde-
punten 
ingezameld,
nu nog
even 
tellen…..





Tafel 6, het team van Lionsclub Voorburg Prinses Marianne













Voor een 
speciale 
golfkar 
zodat de 
paragolfers 
ook mee 
kunnen 
doen.













Goede Doelen Krant 2017
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Van Hollandse bodem…





Gudrun bezoekt o.a. ook Amsterdam en Giethoorn





https://youtu.be/RQXVcVUuxpE

https://youtu.be/RQXVcVUuxpE


Alice Hooft en cameraman Evert 
Vollebregt waren op 12 juni te gast bij 
onze Lionsclub. 

Historicus Kees 
van der Leer liet 
de Parademars,  
gecomponeerd 
door Prinses 
Marianne, horen 
en vertelde hoe 
hij de bladmuziek 
uiteindelijk had 
weten te vinden.



Districtsgouverneur Frank Marcus    

overhandigde de hoogste Lions-

onderscheiding Melvin Jones Fellowship

aan clublid Margaret: 



Nieuwe goede doelen
Clubpresident Marianne Knijnenburg: “We gaan

het komende jaar stevig de handen uit de 
mouwen steken voor zes nieuwe goede doelen:

• Het KDC Aandachtslab, een kinderdagcentrum voor 
kinderen met ernstige, meervoudige beperkingen, 
heeft rolstoeltoegankelijke deuren nodig.

• Daarnaast gaan we KiKa helpen. 

• Alsook sporters met een 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. 



Nieuwe goede doelen

• Medisch Centrum Haaglanden Antoniushove, voor een 
huiskamer 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.



12 juni 2019 Bestuursoverdracht
Clubpresident Marianne Knijnenburg overhandigde het 
Marianne beeldje, het clubvaantje, de Lions-vergaderbel
en de voorzittershamer aan Nicole de Groot-Budé en 
Gertrude Borsboom (r), het nieuwe presidentsduo van 
Lionsclub Voorburg Prinses Marianne 2019-2020.





12 JUNE 2019, MARIANNE KNIJNENBURG, PRESIDENT 2018-2019

Op naar een nieuw jaar, WE SERVE!


