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Geschiedenis
Na 20 succesvolle edities van “De Dag van het Paard”
op het Zilvermeer in Mol organiseerde
Lionsclub Mol-Geel in 2019 voor de eerste keer het autoevent de “Dag en Nacht van de Paardenkracht”.
Dit was direct een schot in de roos, bekijk zeker eens
dit filmpje om de sfeer op te snuiven.
Jammer genoeg kon de editie 2020 niet doorgaan, maar op
2 oktober 2021 staat de 2de editie op stapel!
Old- en youngtimers, exclusieve wagens,
iedereen welkom, met of zonder auto.
En je ondersteunt mee onze goede doelen, gefocust op de 4de wereld.
Allen Welkom!
Lions Mol-Geel

Programma

Lake Valley
Trophy

DAGPROGRAMMA

START ONTBIJT om 9 u

Coffee
& Cars

Het dagprogramma van de “Dag en Nacht van de Paardenkracht”

van 14-17u

omvat enerzijds de “Lake Valley Trophy”, een rit van 125 km door

De “Coffee & Cars” is de geknipte

de Kempen, begeleid door een professioneel uitgewerkt roadbook.

gelegenheid om in een ongedwongen

Vertrek en aankomst in Domein De Vesten in Laakdal, met

sfeer een glimmend park van

rijving

tussenstop in het prachtige Kasteel van Ordingen te Sint-Truiden.
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klassieke en vaak exclusieve
auto’s te bewonderen.
Bovendien zien we de deelnemers aan
de Trophy terug arriveren in de Vesten
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AVONDPROGRAMMA

Start vanaf 19u.
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Live-optreden

Het avondprogramma “Nacht van de Paardenkracht” bestaat

Vanaf 22u start de DJ met dansmuziek,

uit een spectaculaire Dinner & Dance in Domein De Vesten

gevolgd door een fantastisch 1,5u

waar we die avond meer dan 500 deelnemers verwachten.

durend live-optreden van de
gekende coverband SuperShake.

De leden van Lionsclub Mol-Geel verzorgen
het culinaire 3-gangenmenu.
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Deelname auto Trophy		

Kaarten avond (onder voorbehoud)
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€ 2500
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Rallybord deelnemers

Rallybord deelnemers

€ 5000
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€ 850

€ 550
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€ 250

Interesse om te sponsoren?
Vul dan de sponsorovereenkomst in en mail ze naar:
info@lions-paardenkracht.be
of bezorg het aan één van onze leden.

SPONSOROVEREENKOMST
DAG & NACHT VAN DE PAARDENKRACHT 2 OKTOBER 2021
………………………………………………………….............................................................................(firma/organisatie)
vertegenwoordigd door …………………………………..................................………....…(naam en voornaam)
met adres ………………………………………………………………………………………………………………………..............
en het ondernemingsnummer …………………………………………………………………………………………………

Indien om één of andere reden het evenement niet of gedeeltelijk

sponsort - ter gelegenheid van de Dag & Nacht van de Paardenkracht op 02.10.2021 -

kan doorgaan, krijgt u de helft van uw bijdrage teruggestort tenzij

DIAMANT

SILVER

u er voor kiest dit alsnog te doneren voor onze goede doelen.
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EXTRA INKOMKAARTEN VOOR NACHT VAN DE PAARDENKRACHT
...........................

x 75 €/kaart =

...........................

EXTRA DRANKBONNETJES
...........................x

Totaal bedrag :

2,5/bonnetje =

...........................

...........................

€ voor 1 september 2021 over te maken op

Bankrekening BE47 0014 5906 2680 op naam van VZW Lions Cub Mol-Geel

Datum :

………………………………………………

Handtekening sponsor		

Handtekening Lions Mol-Geel

SEND

PRINT

M.I.N. MOL

LIONS CLUB MOL-GEEL
Al de opbrengsten van onze activiteiten gaan integraal
naar sociale doelen.

M.I.N. Mol wil voor mensen in nood
- een luisterend oor zijn en begrip opbrengen voor hun verhaal
- materiële hulp aanbieden
- doorverwijzen naar officiële instanties als het nodig is
- mee op weg gaan en hen helpen om uit
spiraal van armoede te geraken.
In de kerk van Achterbos verzamelen
kleding, huishoudgerief, elektro en speelgoed

ACTIE MIN ( https://www.actiemin.be)

Actie MIN richt zich op voedselbedeling: fruit,
groenten, vis, vlees en droge voeding.
Actie MIN valt terug op veel lokale supermarkten
die hun overschotten doneren. Vrijwilligers
rijden elke dag continu rond om deze voorraden op te halen. Heb je zelf grote
overschotten? Contacteer Actie MIN om eventuele afspraken te maken.

HET LICHTPUNT, WELZIJNSSCHAKEL BALEN (https://www.hetlichtpuntbalen.be)

Het Lichtpunt is onder de koepel van Welzijnszorg
een landelijke vereniging waar armen het woord
nemen. Wij zijn een nuldelijns-vereniging.
1. We brengen mensen die in een kwetsbare situatie leven,
samen en organiseren activiteiten. We doen gezamenlijke
daguitstappen, cultuuruitstappen, knutselen, feesten, kienen,
sporten, tuinieren, ... Wij hebben een jongerenwerking.
2. We geven mensen die in armoede leven een stem. We komen samen rond bepaalde thema’s.
3. We werken beleidsmatig. We steunen de campagne Welzijnszorg, nemen
actief deel aan het Armoedebeleid in de gemeente Balen.
4. We kunnen bemiddelen. Omdat we lid zijn van het fonds Vrijetijdsparticipatie
en van het steunpunt Vakantieparticipatie, kunnen wij bemiddelen voor
goedkopere uitstappen, vakanties, culturele activiteiten, ...

VIERDEWERELDWERKING ONS HUIS (https://onshuismol.be)
Vierdewereldwerking Ons Huis is een erkende
vereniging waar armen het woord nemen. Wij
brengen mensen in armoede uit Mol, Balen,
Retie en Dessel samen. Dit doen we door het
organiseren van wekelijkse bijeenkomsten
zoals hobbyclub, naailessen, Nederlandse,
Franse en Engelse les. Maar er worden ook computerlessen en kooklessen
gegeven. Zo proberen we mensen die het moeilijk hebben sterker te maken.
Naast de activiteiten vergaderen we ook 2 keer per maand. Op de Open
Werkgroep is iedereen welkom en wordt meestal ook een spreker uitgenodigd.
In het verleden nodigden we al een deurwaarder uit, een medewerker
van het OCMW, iemand van de huurdersbond of van het IOK over afval
sorteren. Zo krijgen de deelnemers onmiddellijk de juiste informatie, kunnen
ze hun vragen stellen en bovenal werkt dit zéér drempelverlagend.
Volwassenen kunnen op donderdagvoormiddag terecht bij een eerstelijnspsychologe.
Deze dienstverlening is gratis voor bezoekers van Ons Huis; je moet wel een afspraak
maken.
Voor de jongeren is er op dinsdagavond socio-emotionele
begeleiding. Deze dienstverlening is gratis voor bezoekers
van Ons Huis; je moet wel op een afspraak maken.
Op woensdagvoormiddag is het tweedehandskledingwinkeltje geopend waar
houders van een regionale vrijetijdspas aan zeer democratische prijzen kledij
kunnen komen kopen. Het winkeltje is niet open tijdens schoolvakanties.
Daarnaast werken we vooral structureel. Door de ervaringen, bevindingen
van mensen in armoede proberen we iets te wijzigen aan het beleid.
Niet alleen in Mol maar ook in de Kempen of op Vlaams niveau samen
met de andere verenigingen waar armen het woord nemen.

M.I.N. GEEL ( https://mingeel.be)

MIN helpt mensen in Geel die het moeilijk hebben.
Moeilijk, omdat ze niet weten waar ze hulp kunnen vinden.
Moeilijk, omdat ze hun weg kwijt zijn
in onze complexe maatschappij.
Onze vrijwilligers bieden een helpende
hand in alle anonimiteit.

WELZIJNSSCHAKEL OLEN (https://www.facebook.com/ olenwzs)
Vrijwilligerswerking die zich inzet om kansen te bieden aan mensen
die uitsluiting ervaren door armoede of afkomst. Dit door ontmoetingen
in de buurt. Diverse activiteiten: actie, ontspanning, ontmoeting,
steun en vorming. Vereniging waar armen het woord nemen.

WELZIJNSSCHAKEL HOU VAST

Hou-Vast is een welzijnsschakel in Laakdal en Meerhout. Via allerlei activiteiten
streven we ernaar contacten te leggen met mensen in armoede in heel ruime zin:
mensen met een laag inkomen, ouderen, jongeren, eenzaam, met een kleurtje ...
Maandelijks komen we samen om eten te maken en het nadien op te eten, we bakken
brood, gaan op uitstap, gaan naar toneel, vieren kerstfeest, naaien, breien …
We hebben ook een tweedehandswinkel.

