
                                                                                            

 

 

 

PERSBERICHT  

 

Datum: 14 september 2019 
Van: Lionsclub Schouwen-Duiveland 
 

Lionsclub Schouwen-Duiveland haalt € 35.485 op voor het goede 
doel. 
 
Op zaterdag 14 september is op het strand tussen het Watergat en de Verklikkerduinen bij Burgh-
Haamstede de 15e editie van het Lions North Sea Beach Golf (LNSBG) gehouden. Om 12.00 verrichtte 
Bertie Steur, beter bekend als boer Bertie, de afslag. Dit jaarlijkse evenement van Lionsclub 
Schouwen-Duiveland staat in het teken van sportiviteit, gezelligheid en goede doelen. Er wordt 
gespeeld vanuit de Olympische gedachte; meedoen is belangrijker dan winnen. De grote winnaars 
van de dag zijn echter de 4 goede doelen waaronder een bedrag van € 35.485,- zal worden verdeeld.  
 
Lions Club Schouwen-Duiveland zal de opbrengst van dit evenement verdelen onder 4 goede doelen: 
Stichting Takam (Nepal), Stichting PAZ-Holandesa (Peru), Stichting Hospice Kaaskenshuis (Zierikzee) en 
Stichting De Zeeleeuw | Stichting Vakantiehuis Thuredriht. Deze 4 goede doelen ontvingen ieder een 
cheque ter waarde van € 8.500,-. Daarnaast zal een bescheiden deel van de opbrengst ad € 1.200,- 
gebruikt worden voor het Lions Kunst en Cultuurfonds Schouwen-Duiveland, waarmee Lionsclub 
Schouwen-Duiveland kunstenaars, musici of artiesten zullen ondersteunen met de totstandkoming 
van bijzondere projecten of de realiseerbaarheid daarvan. Bij alle goede doelen zijn meerdere Lions 
persoonlijk betrokken, waardoor de betrokkenheid maar bovenal de zorgvuldigheid is gewaarborgd.  
 
Lions NorthSea Beach Golf staat en valt met de bijdragen van ruim 125 lokale en regionale 
ondernemers. Naast het bedrijfsleven leveren ook veel particulieren middels de Club van 100 een 
belangrijke bijdrage aan het succes van LNSGB en het verwerven van gelden voor het goede doel. 
Zonder hun steun was een evenement van deze omvang niet mogelijk. De Lionsclub Schouwen-
Duiveland waardeert deze betrokkenheid dan ook ten zeerste.  
 
Winnaar van de 15e editie van LNSBG was team Saman van de Samangroep uit Zierikzee. Zij mochten 
uit handen van Vicky Honig van Coen Honig Oog & Oor en Martin Bouwman, president van Lionsclub 
Schouwen-Duiveland, de hoofdprijs in ontvangst nemen.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis4InulZ_dAhUKalAKHXf6AwQQjRx6BAgBEAU&url=http://members.lionsclubs.org/EN/resources/logos/index.php&psig=AOvVaw0Cw0plJaq7HMehxN9gl9XD&ust=1536075651409209


 
 
Overzicht goede doelen: 
1. Stichting Takam | Nepal 
Takam heeft tot doel het geven van medische hulp en ondersteuning in scholing en huisvesting in 
Nepal. In november 2019 staat een surgical eye-camp gepland in Mustang – Nepal. Met een team van 
vrijwilligers zullen ruim 50 mensen, na hun operatie daar ter plaatse, weer kunnen zien. 
www.stichtingtakam.nl 
 
2. Fundacion PAZ – Holandese, Peru 
De doelstelling van deze stichting is het verbeteren van de levenssituatie op sociaal en medisch gebied 
van Peruaanse kinderen met een gespleten lip of open gehemelte. 
www.pazholandesa.com 
 
3. Stichting Hospice Kaaskenshuis, Zierikzee 
In Hospice Kaaskenshuis kunnen mensen de laatste dagen van hun leven doorbrengen, omringd door 

aandacht, liefde en zorg. Het Hospice kan geen dagen toevoegen aan het leven, maar wel leven 

toevoegen aan de dagen die nog resten.www.kaaskenshuis.nl 

4. Stichting de Zeeleeuw, Bruinisse | Stichting Thuredriht, Renesse 
Vakantieverblijf voor mensen die vanwege hun beperking niet terecht kunnen in een gewoon 
vakantiehuis en waarvoor een regulier aangepaste vakantiewoning te duur is.  
www.allevo.nl/zeeleeuw en www.stichting-vakantiehuis-thuredriht.nl 
 

 
Noot voor de redactie: 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.lionsnorthseabeachgolf.nl of contact opnemen met: 
 
 
Hans Beljaars | PR en Communicatie Lions North Sea Beach Golf 
Email: hans@buro111.nl 
Tel : 06 - 83 25 25 56 
 
René van Eerten | voorzitter commissie Lions North Sea Beach Golf 
Email: rene@induzzsolutions.nl 
Tel: 06 – 10 74 19 94 
 
Martin Bouwman | president Lionsclub Schouwen-Duiveland 
Email: bouwman-martin@zeelandnet.nl 
Tel: 06 – 20 43 82 78 
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