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Beste vrienden van de Lions,

Al meer dan 40 jaar zet Lions Club Kortenberg Hertog Jan zich in voor sociale doelen in de gemeente en 
erbuiten in samenwerking met het welzijnshuis of via rechtstreekse steun. 

Het bedrag dat wij over al die jaren aan donaties hebben kunnen inzamelen loopt reeds op tot €700.000 en 
dit dankzij jullie die ons sponsoren en/of steunen via de jaarlijkse wijnverkoop en andere initiatieven zoals 
deelnemen aan een concert, kunstverkoop, online quiz, ontbijtacties of het kopen van een hamburger op de 
Kerstmarkt van Kortenberg.

Net als bij het inzamelen van de gelden, willen wij enkel het beste voor onze goede doelen. Dankzij jullie 
hulp, kunnen wij de ondersteuning aan onze sociale projecten verderzetten. Een greep uit onze sociale doelen:

 � Steun aan het jongerencentrum Cidar (infrastructuurwerken aan gebouwen, aanschaffen van een minibus 
voor het jongerenvervoer, enz.);

 � Malpertuus: infrastructuurwerken aan gebouwen, fietsen voor jongeren, boomplantactie,  
hulp bij de jaarlijkse terugkom dag;

 � Winterhulp bij het Welzijnshuis d.m.v. onder andere voedselpakketten, verwarmingstoestellen,  
inrichten van de tweedehandswinkel ‘de Kapstok’;

 � Steun aan basisscholen in Kortenberg om onder meer middagmalen te kunnen geven aan  
kansarme kinderen;

 � Honk (tehuis voor kinderen met een beperking);

 � ICC: project voor blinden en slechtzienden waar o.a. hun zomerkamp mee gesteund wordt en hun 
‘dinners in the dark’;

 � PC’s en tablets voor kinderen uit kansarme gezinnen om online lessen te kunnen volgen;

 � Verschillende projecten in het buitenland via onze eigen stichting ‘Lions Clubs International Foundation’ 
maar ook door rechtstreekse hulp aan ‘Childern of Lima’, een Belgische VZW die in Lima operationeel is;

 � Brilleninzamelacties;

 � En nog vele andere.

Wist u trouwens dan Lions veruit de grootste serviceclub is in België die alleen al rond de €6 miljoen per jaar 
inzamelt en integraal besteedt aan  allerlei doelen? 

Lions berust enkel en alleen op vrijwilligerswerk en jullie steun, die voor onze doelgroepen zo onmisbaar is - 
waarvoor nogmaals onze hartelijke dank. 

Ons motto is: WE SERVE. Daar waar er nood is, zijn er Lions.

Warme groet

Patrick van Lammeren
Voorzitter 2021 - 2022
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LIONS CLUB KORTENBERG HERTOG JAN  
EN HAAR GOEDE DOELEN

Onze club werd in 1978 opgericht.

Over de jaren heen hebben de leden zich actief ingezet bij de projecten die door de club  
werden gesteund.

De fondsen die werden ingezameld werden integraal besteed aan een lange reeks goede 
doelen en projecten, zoals.

ONZE SOCIALE PROJECTEN

 � Twee online quizzen en schenking van PC en tablets voor kansarme schoolgaande jeugd tijdens de 
Corona crisis 
In totaal werden een 32 PC’s en 10 tablets verdeeld onder kansarme jongeren die niet over een PC 
beschikten om thuis de lessen te volgen en taken te maken. Een deel werd gefinancierd door de vrijwillige 
bijdrage van deelnemers aan de quiz en de rest werd door Lions club Kortenberg bijgepast.

 � Kerstpakketten voor de meest behoevende klanten van het Welzijnshuis 
Jaarlijks worden een 200 tal eindejaarspakketten verleend door het Welzijnshuis aan een 60 tal gezinnen. 
Elk gezinslid krijgt een aangepast pakket in functie van hun leeftijd. Deze pakketten worden door Lions 
club Kortenberg besteld, betaald, ingepakt in dozen en overhandigd aan het Welzijnshuis dat voor de 
verdeling zorgt.

 � Koken Voor Kortenberg 
Een jaarlijkse nieuwjaarslunch voor de klanten van het Welzijnshuis waarbij de club enerzijds de maaltijd 
betaalt, maar anderzijds ook mee zorgt voor de bediening en de afwas. Het eten wordt aangeleverd door 
een traiteur geselecteerd door het Welzijnshuis.

 � Cidar in Kortenberg 
Het Onthaal-, Oriëntatie-, en Observatiecentrum zoekt met jongeren en hun ouders naar wegen om 
opvoedings- en gedragsproblemen op te lossen. Er wordt gelijktijdig met maximum 16 jongeren en hun 
gezinnen gewerkt. De essentie van het werk bestaat erin een overgang mogelijk te maken van moeilijke 
omstandigheden naar leefbare situaties voor de jongeren en hun omgeving. Infrastructuurwerken en de 
aanschaf van minibussen voor het vervoer van de jongeren werden gefinancierd.

 � Kleuterschool Meerbeek 
De keukenruimte in de eetzaal van deze school bleek dringend aan vernieuwing toe maar de middelen 
ontbraken bij de gemeente en een aanvraag voor subsidie zou een eeuwigheid op zich laten wachten. Dus 
hebben wij ingestaan voor het bekostigen van vernieuwde infrastructuur.
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 � Boomplanting in 2012 
Op initiatief van onze internationale voorzitter van dat jaar was het de bedoeling om wereldwijd meer dan 
1miljoen bomen te planten. Wij droegen ons steentje bij door enerzijds in enkele van onze instellingen de 
tuin wat verder aan te vullen, maar anderzijds door in Kortenberg het “Regenboogbos” aan te leggen. In 
samenwerking met de Kerkfabriek die voor het terrein zorgde, het Oudercomité van de Regenboogschool, 
de jeugdbewegingen en het gemeentebestuur slaagden we erin om in hartje Kortenberg een ruim perceel 
van 400 bomen te voorzien. Je kan het gaan bezoeken in de Populierenlaan. Uiteindelijk werden er 
wereldwijd meer dan 7 miljoen bomen aangeplant.

 � Winterhulp in Kortenberg  
Dit project ging van start in de strenge winter van 2011 met de aankoop van petroleumkachels die het 
OCMW direct ter beschikking kon stellen aan een aantal gezinnen in nood. Sedertdien blijven we elke 
winter beschikbaar om op vraag van het Welzijnshuis personen in nood van mazout te laten voorzien.

 � Medewerking aan de oprichting van de KUBUS “huiswerkklasjes” 
In deze naschoolse opvang worden enkele keren per week anderstalige kinderen geholpen met hun 
huiswerk. Dit is volledig gebaseerd op vrijwilligers.

 � Plaatselijke kansarme jongeren 
Steunen via betalen van schoolgeld, boekengeld, bijdrage sportclub, etc. Dit is ook op aangeven van het 
Welzijnshuis en omvat situaties waar alle andere middelen zijn uitgeput.

 � Voedselbank Kortenberg 
Sedert enige tijd krijgt het Welzijnshuis in Kortenberg op regelmatige basis voedseloverschotten van 
Bio-Planet. Om deze ingrediënten op een correcte manier te verwerken en te verdelen is een kookproject 
opgestart. Als Lions club hebben we bijgedragen voor de aankoop van een koelkast, diepvries en het 
nodige materiaal om de maaltijden te bereiden en te bewaren.

 � ICC 
Deze organisatie van blinde en slechtziende jongeren heeft als leuze ‘Integration Creates Chances’.  
Wij helpen hen dit waar te maken door onder meer hun jaarlijks zomerkamp te steunen waar ze hun  
IT-kennis, hun sociale vaardigheden en taalkennis bijspijkeren om op die manier hun slaagkansen voor 
hoger onderwijs en later op de arbeidsmarkt te verbeteren.



4 LIONS CLUB

LIONS CLUB KORTENBERG IN DE WERELD

Onze club maakt deel uit van Lions Clubs International (LCI), de grootste serviceclub  
en één van de grootste ngo’s wereldwijd, met een netwerk van meer dan 1,4 miljoen leden 
verspreid over 46.000 clubs in 210 landen.

In België zijn er ongeveer 7.500 leden verspreid over 281 Clubs in 4 districten.

LCI heeft zijn eigen Stichting, die dit jaar 50 jaar bestaat en in die tijdsspanne al voor meer dan 1 miljard 
dollar heeft ingezameld en uitgegeven aan sociale doelen en projecten waar de nood het grootst is.

Lions België zamelt jaarlijks meer dan 6 miljoen euro in voor meer dan 750 goede doelen.

 

Wereldwijd wordt de focus gelegd op 5 ankerpunten, naast de vele andere doelen die de clubs zelf kiezen.

Zicht

Preventie van blindheid of hulp voor blinden en slechtzienden

Milieu

Boomplantacties, recyclageprojecten, zwerfvuilopruimacties

Honger

Hongersnood lenigen, voedselbanken opzetten en beheren

Diabetes

Bewustwording, opsporing en wijzen op gevaar van ongezonde levensstijl

Kinderkanker

Samenwerking met gespecialiseerde centra en vrijwilligers
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We Serve
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DIAMANT PARTNER

AS Finance Solutions BV

LIONS CLUB



Lokale experten, advies op maat

Vind ons ook online via www.ing.be. of download de ING app.

KORTENBERG
Leuvensesteenweg 198
3070 Kortenberg
kortenberg@ing.be
02 756 52 10

STEENOKKERZEEL
Van Frachenlaan 1B
1820 Steenokkerzeel
steenokkerzeel@ing.be
02 254 75 90

KAMPENHOUT
Warandestraat 19
1910 Kampenhout
kampenhout@ing.be
016 24 07 00

Wij staan voor je klaar
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DIAMANT PARTNER

E-BISS International BV

LIONS CLUB



Wij specialiseren ons in adviesverlening voor:

   Het voeren van een efficiënte administratie

   Het beheren van een goed aankoopbeleid

   Het implementeren van een optimaal 
stockbeheer en de logistiek errond

   Het schrijven en doen opvolgen  
van bedrijfsprocedures 

   De aanpak van een goed IT beleid

E-BISS International BV  
Tervuursesteenweg 190, 3078 EVERBERG 

info@ebissinternational.be 
www.ebissinternational.be
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DIAMANT PARTNER

GLR

LIONS CLUB



Fa b r i k a n t  R o l l u i k e n  &  Z o n w e r i n g
Fa b r i c a n t  Vo l e t s  &  P ro t e c t i o n s  S o l a i re s

w w w . g l r . b e    /   i n f o @ g l r . b e
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DIAMANT PARTNER

Stolz

LIONS CLUB



Leuvensesteenweg 80, 3070 Kortenberg • www.stolz.be 

PUUR 
LEDER

Visual_Stolz_A4.indd   1Visual_Stolz_A4.indd   1 13/09/21   16:0213/09/21   16:02
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DIAMANT PARTNER

Tuincentrum Botanica

LIONS CLUB



Bo
ta

ni
ca

10.000 m2  

tuinplezier 

TUINCENTRUM

BOTANICA

Claire Kurt pour Fermob

Assortiment voor huis & tuin!

Tuincentrum Botanica - Brusselsesteenweg 379 - 3020 Veltem-Beisem 
Tel.: 016 48 02 60 - info@tuincentrumbotanica.be - www.tuincentrumbotanica.be

Openingsuren: Doorlopend open van 9u tot 18u.  
Zondag open tot 13u. Maandag gesloten.  
In april, mei en juni zijn we open op maandag van 13u tot 18u.

• Kamerplanten • Tuinplanten • Snijbloemen • Boomkwekerijafdeling • Waterplanten  
• Plantgoed • Kruiden • Vijverproducten • Zaden & bloembollen • Kunstgras  

• Schaduwdoeken • Parasols • Tuinmeubelen • Gas • Tuinhout • Plancha’s • Barbecues  
• Terraskachels, vuurkorven en -schalen • Kaarsen • Seizoensdecoratie • Potterie • Riet  

• Bestrijdingsmiddelen & meststoffen • Machines en gereedschap met eigen hersteldienst
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GOUD PARTNERS

LIONS CLUB



Industrieweg 4 bus 5  –  3001 Leuven  –  Tel 016 35 52 16  –  info@atpartners.be  –  www.atpartners.be

Accountants - Belastingconsulenten

Industrieweg 4 bus 5  –  3001 Leuven  –  Tel 016 35 52 16  –  info@atpartners.be  –  www.atpartners.be

Accountancy en Fiscaliteit
voor KMO’s en Vrije Beroepen

A & T Partners heeft uitgebreide expertise en ervaring met het boekhoudkundig, fiscaal en bedrijfseconomisch  
beheer van ondernemingen in diverse sectoren. Hierdoor kunnen wij u een zeer persoonlijke en deskundige totaal-
service aanbieden op maat van uw specifieke behoeften.

Naast onze expertise op fiscaal en boekhoudkundig vlak, begeleiden en adviseren wij ondernemingen en bedrijfslei-
ders op financieel en vennootschapsrechtelijk vlak, geven wij advies bij investeringsprojecten, herstructureringen, 
waarderingen, overname of overdracht van een onderneming, successieplanning, fiscale optimalisaties, e.d.m. 

Ons team van ervaren medewerkers heeft een diepe en uitgebreide kennis van de sectoren die wij servicen. Dit laat 
ons toe om professionele en aangepaste adviezen te verlenen. 
Zo beschikken we over een team van specialisten met uitgebreide kennis van o.a. de apotheeksector, waar we sinds 
jaren als toonaangevend kantoor tal van apotheken ondersteunen en begeleiden met de uitbouw en het succesvoller 
maken van hun apotheek.

Contacteer ons voor een vrijblijvende kennismaking en ontdek waarom  
A & T Partners ook voor uw onderneming een meerwaarde kan betekenen.
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UW PARTNER VOOR FINANCIËLE DIENSTEN
www.shelter-im.com
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VERLOY SPORT
Passie voor tennis en padel.

Persoonli jk advies.

Professionele bespanservice.

Meer dan 40 jaar ervaring.

ONLINE SHOPPEN? SHOP.VERLOYSPORT.BE

LEUVENSESTEENWEG 282 |  3070 KORTENBERG

02 759 57 12 |  INFO@VERLOYSPORT.BE
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STOFZUIGEN
na gebruik wasstraat

Brusselsesteenweg 70, Herent, E314 Afrit 17.

dewasstraat.be/appyhour

Vanaf nu is het altijd Appy Hour bij ons! Met onze speelse app wordt het eenvoudiger 
dan ooit om punten te sparen en zo leuke kortingen te krijgen. Je spaart eenvoudig 
punten door op bepaalde plaatsen te passeren. Hoe meer je daar passeert, des te meer 
punten je spaart en hoe sneller je jouw korting ontvangt!

7 op 7 open, gratis velgenreiniging, 2 supersnelle wasstraten én maar liefst 50 gratis 
indoor stofzuigplaatsen achteraf. Heb je de CleanCard, dan kan dat alles nòg goedkoper! 

Denk milieubewust: kies De Wasstraat, dé carwash van België. 

Het is Appy Hour!
Supersimpel korting sparen 
bij De Wasstraat.

DWA294-Appy-Hour-120x180-Wijn_LE01.indd   1 22/05/18   14:35
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ZILVER PARTNERS

LIONS CLUB
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Aarschot
Leuvensesteenweg 354
016 56 29 82

Holsbeek
Leuvensebaan 141
016 44 45 09

Langdorp
Gijmelsesteenweg 278 A
016 57 05 05

Averbode
Westelsebaan 210
013 78 15 21

Scherpenheuvel
Mannenberg 165/1
013 77 79 11

KBO 0435114977 - Verbonden agent KBC Verzekeringen NV

kantoor.hendrickx@verz.kbc.be
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Micro Computer Service Center
Jouw professionele ICT Partner op vlak van

      Infrastructuur
      Cloud integratie
      Service

 

  
 

 
 

 
 

  

Ontdek MCSC
Open: ma-vrij 08:30-12:30 en 13:30-17:30

Brusselsesteenweg 386 B-3020 Veltem-Beisem
www.mcsc.beIT. +32 16 49 99 10Iinfo@mcsc.be

Voor ondernemingen, zelfstandigen, 
vrije beroepen en thuis

M.C.S.C ontwikkelde een ERP helemaal op maat 
van de KMO  
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BRONS PARTNERS

A Property & Pelsmaekers

Apotheker Moons - Massonnet NV

Taes Tuinhuisjes

LIONS CLUB
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Verantwoordelijke uitgever :  Benedict Peeters & Patrick Van Lammeren, Lionsclub Kortenberg VZW, 
Tervuursesteenweg 190, 3078 Kortenberg.




