
Lionsclub Voorburg Prinses Marianne; 
 
 

De Goede Doelen Krant 2019 is uit! 
 

 

 

De overhandiging van het eerste exemplaar van 

de Goede Doelen Krant 2019 aan burgemeester 

Klaas Tigelaar was en bijzonder feestelijk moment 

voor onze Lionsclub Voorburg Prinses Marianne, 

vertegenwoordigd door Gertrude Borsboom, dit 

jaar clubpresident, en Marianne Knijnenburg, 

clubcoördinator van de Goede Doelen Krant. 

 

Burgemeester Tigelaar feliciteerde de Lionsclub 

van harte met deze mooie uitgave en sprak zijn 

bewondering uit voor het vele werk dat verzet 

was om de Goede Doelen Krant te realiseren.  

 

De Goede Doelen Krant is uitgebracht in samenwerking met Het Krantje - en is uitgegroeid tot een 

begrip in Leidschendam-Voorburg. Deze editie verscheen in een oplage van 55.000 kranten, 40 

pagina’s dik. Met een hele pagina voor elk van de goede doelen van dit jaar. En over de 

clubprojecten, de doelen die onze club jaarlijks steunt, een special over de LEO’s (de jongeren van 18 

tot 30 jaar binnen de Lionsorganisatie) en de advertentiepagina’s van lokale ondernemers. Wat 

geweldig om zo samen een steentje bij te dragen. 

 

De goede doelen 

De vijf goede doelen die onze Lionsclub dit jaar ondersteunt zijn het  KDC 

AandachtsLab, voor het realiseren van veilige en rolstoeltoegankelijke 

deuren. Voorts onder meer KiKa. Onze Lionsclub verkoopt al sinds 2012 

de Naambadges voor KiKa. Elke Naambadge levert € 5,30 voor KiKa op. 

Deze opbrengst  wordt nu verhoogd met een extra bijdrage. De Special 

Olympics 2020 worden van 12 tot en met 14 juni 2020 georganiseerd in 

Den Haag voor sporters met een verstandelijke beperking. Door deze 

bijdrage kunnen ook sporters uit onze woongemeenschap meedoen. 

Woej, De Plint, wil graag oefen- en hulpmiddelen aanschaffen voor het 

project “Bewegen voor ouderen”. En met de bijdrage aan het Huygens 

Festival wordt het bespelen van de Marianne-vleugel in Museum 

Swaensteyn tijdens het Huygens festival mogelijk. 

 

De handen uit de mouwen 

Lionsclub Voorburg Prinses Marianne telt 37 leden die vol energie de handen uit de mouwen gaan 

steken met projecten voor de goede doelen. Onder andere de Lions International Vredesposter- 



wedstrijd, die onze club samen met de mannenclub 

Lionsclub Voorburg organiseert. Op dit moment is in de 

Bibliotheek aan de Vliet in Voorburg de expositie van de 

finalisten. Alle bezoekers van de bieb zijn van harte 

uitgenodigd te gaan stemmen op hun favoriete 

Vredesposter! De finale is op vrijdag 1 november om 16.00 

in de bibliotheek. Die middag wordt ook de winnaar van 

de Vakjuryprijs bekend gemaakt. 

 

 

 

Kom kijken - kom stemmen! 
 
 

 

 

 

 

 

Voorts onze 20e Bridgedrive in het 

Bridgehome aan de Dobbelaan, op zaterdag 

9 november van 10:00 tot 17:00 uur. (Zie 

voor informatie en inschrijving: 

https://voorburgprinsesmarianne.lions.nl/br

idgedrive-2019-0 ) 

 

 

 

 

En gedurende de maand december de 

inzameling van de DE-waardepunten voor 

de Voedselbank Leidschendam-Voorburg en 

het oude en vreemde geld voor staar-

operaties in arme derdewereldlanden. 

 

 

 

 

 

 

 

De Goede Doelen Krant is ook digitaal uitgebracht: https://publish.folders.eu/fixed/2144606 
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