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WOORD VAN DE GOUVERNEUR
Beste Lions,

Vooreerst wens ik jullie van harte te danken voor jullie massale opkomst op onze Districtscon-
ventie ! Het deed onze club LC Oostende BO4 enorm veel plezier dat jullie onze inspanningen 
hebben geapprecieerd !

Alle getoonde filmpjes kunnen jullie terugvinden op onze districtswebsite www.112-a.be (le-
dengedeelte toegankelijk met paswoord weserve) Leuke foto’s kan je zo downloaden: 

1. Klik op onderstaande foto
2. Klik vervolgens op LENTECONVENTIE OOSTENDE  en voer volgende code in: lions112a

Nu alle nieuwe besturen zijn verkozen kan iedereen zich al volop voorbereiden op het volgend 
werkjaar dat zich binnen enkele weken al aandient.

Beste vice-voorzitters: maak nu al een planning, bereid je voor, informeer je over die dingen 
waar het fijne niet van weet…Durf vragen stellen !!! Want een geslaagde clubvergadering is 
goed voorbereid, niet langdradig en to the point met uiteraard achteraf nog wat quality ‘bar-
time’ om bij te praten.

En ik blijf het herhalen: GO4IT – durf buiten de lijntjes te kleuren !

Maak van jullie deelname aan de Voedselbanken-Special Olympics en andere activiteiten iets 
‘speciaals’ iets ‘anders’. Denk breder, ruimer wanneer jullie een fundraising in elkaar steken. 
En vooral….wees FIER om LION te zijn !

Genegen,

Jullie G.O.

http://www.lions-112a.be/
http://www.112-a.be
http://fotohoet.pixerang-galerij.be/nl
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ALWAYS IMPROVING...
Snelheid website

Misschien merkte je het al, de Lions 112A district website is een 
stuk sneller geworden. Het bestuur en de webmaster gaven groen 
licht voor het uitvoeren van voorgestelde verbeteringen en het re-
sultaat mag er zijn. In ideale omstandigheden krijg je de website in 
minder dan 1 seconde op je scherm. In november 2013 kon dit nog 
oplopen tot 14 seconden.

Concept website

De website is tweeledig opgevat. Het openbare ge-
deelte met informatie en berichtgeving voor Lions le-
den en het grote publiek en een afgeschermd gedeelte 
met informatie, nieuws en documenten enkel voor Li-
ons leden. Je vindt er inschrijvingsformulieren, district 
nieuws enz. Het afgesloten gedeelte is afgeschermd 
met één algemeen paswoord ‘weserve’

Nieuw

Mis geen enkel bericht en schrijf je in om de berichten op de website per email te ontvangen. 
Inschrijven kan in de zijbalk van elk artikel of via het menu ‘Lions in actie’ > ‘Recente berichten’

To be continued…

Tom Van Kerschaver LC Brugge Maritime, Voorzitter Lions SMiLE

LION-WAKER!
Dit is het waar gebeurd verhaal van een garagehouder  die het haar van zijn hond op een 
héél bijzondere manier scheerde. Hij was het inderdaad kotsbeu, dat ondanks het geblaf van 
zijn hond, er nog steeds inbraken met diefstal van zijn materialen gebeurden in zijn garage. 

Zo kwam hij op het lumineus idee om het haar van zijn Woof-
ter ( een hondensoort met lange haren) op een innovatieve 
manier te snijden : hij knipte het haar van zijn hond zodanig 
dat hij er niet meer als een hond uit zag maar als een echte 
leeuw.

En aan de oprit hing hij een bordje met het opschrift : niet 
verantwoordelijk indien U bij het betreden van het bedrijf aan-
gevallen wordt door mijn leeuw, die vrij rondloopt…. En de re-
sultaten waren er naar, sedertdien is er in zijn garage niet meer 
ingebroken !

‘Voor de hond zal dat wel wat problemen hebben : nl. een 
koud gat en een hete nek……’.

Marc Baisier LC Geraardsbergen

Wist je dat?

• Immediate past governor Hugo Delbeke fitter en scherper staat dan ooit ? Hij trok van 5 
tot en met 28 april 2014 op expeditie in Nepal (Anapurna/Manaslu trek) o.a. samen met Luc 
Govaert (LC Geraardsbergen) en Raf Bauwmans ( LC Aalst) en verloor liefst 9 kilo…

• De voorzitter van LC Ieper-Poperinge René Declercq meedoet aan de Transworld Historic 
Rally van Sydney naar London en momenteel in zijn klasse aan de leiding staat ? www.alltrack.
be

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/
http://www.lionssmile.org/
www.alltrack.be
www.alltrack.be
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VOEDSELBANKEN ACTIE 2014
De Actie Voedselbanken gaat dit jaar door van 16 tot 22 oktober.  Dankzij 
de verhoogde inzet van vele clubs slaagde ons District er in 2013 in om 
in te gaan tegen de ietwat negatieve nationale trend en een substantiële 
verhoging van de opbrengst van de actie te bewerkstelligen.  De geslaagde 
campagne van vorig jaar moet een springplank worden voor een nog beter 
resultaat in 2014.  We rekenen op alle nieuwe voorzitters om hun schouders onder de actie 
te zetten zodat de positieve trend verder kan worden voortgezet.  Ter ondersteuning is een 
praktische handleiding beschikbaar (klik hier) met heel wat nuttige informatie over Voedsel-
banken en een paar praktische tips om het maximum uit de lokale actie te halen.  Boek alvast 
de datum in jullie clubkalenders!

Haal meer uit de actie!  Klik hier voor een praktische handleiding.

Marc Temmerman LC Geraardsbergen

BRUGSE HALLEN OVERROMPELD
Traditioneel heeft LC Brugge zijn tweejaarlijks evenement georganiseerd in de Brugse Hallen. 
Deze keer op 26 april (sorry Caroline!). De JJ’s zorgden voor de ambiance door tal van hits uit 
de jaren 80-90 op hun manier te interpreteren, cabaret sfeer verzekerd!

Daarna, zoals altijd, een grandioos Walking Buffetinclusief champagnebar, door de leden van 
de club zelf voorbereid en geserveerd aan de talrijke deelnemers. Ook onze jumelagevrienden 
van LC Roubaix waren aanwezig met een oesterstand... 

Zoveel mogelijk zelf doen is de beste manier om de sociale kas maximaal te spijzen, en de 
samenwerking van alle leden van de club aan het gemeenschappelijk doel tilt bovendien de 
samenhorigheid en de vriendschap naar ongekende hoogten.

Jean-Michel Meertens, LC Brugge

FRANSE HOORN IN DE GROTE POST
Daags na onze fantastische Districtsconventie had op dezelfde plaats, 
cultureel centrum DE GROTE POST te OOSTENDE, de nationale finale van de 
European Musical Competition plaats. Een mooie locatie voor een nog mooier 
streefdoel van LIONS INTERNATIONAL: de jeugd helpen zich te ontplooien en 
zo mogelijk een duw(tje) in de rug te geven. De drie finalisten waren er heel 
graag bij en werden gepamperd door de organiserende club, LC OOSTENDE, 
zodat ze in optimale omstandigheden aan de finale nationale selectie konden 
deelnemen. Na de wedstrijd pakte Marcel PONSEELE minzaam en muzikaal 
de zaal in met zijn virtuositeit.  Als laureate werd door de beroepsjury 
Emma Van den Ecker verkozen; zij zal ons land vertegenwoordigen op het 
Europees forum in Birmingham (30/10-02/11). Quinten Van Houtven kaapte 

de publieksprijs weg. Na de proclamatie werd door LC OOSTENDE nog een zeer verzorgde 
receptie aangeboden zodat het Lions weekend aan zee waardig en lekker werd afgesloten na 
deze muzikale happening van hoog niveau. 
vlnr: Tinne Dehertfelt, Emma Van den Ecker, Quinten Van Houtven.

Werner Van Oosterwyck, Gewestvoorzitter Gewest 1 MD112A.

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?p=3948
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LEUKE TIP OM ELKAAR BETER TE LATEN KENNEN
Gelezen in het clubverslag van LC Waasmunster Scaldiana

Op de borrel.

Het scenario is reeds bekend: 1 gastheer nodigt aan de hand van trekking uit een urne 2 gasten 
met/of zonder partner uit op de borrel (gaande van een eenvoudige drink met borrelhapje tot 
uitgebreid 6-gangen-menu – dus vrije keuze). Elk lid kan eenmaal gastheer zijn en tweemaal 
gast. 

Bedoeling is geen wedstrijd, doch een gezellig samenzijn met betere kennismaking van de le-
den onderling in de privésfeer ( dus buiten het ‘klassieke Lions-gebeuren’). Wij gaan ervan uit 
dat alle leden zullen deelnemen. Toch zal de secretaris een mail doorsturen waarbij eventuele 
bezwaren mogen doorgegeven worden.

Start van dit initiatief dus volgende vergadering!

DE TIJD VAN TOEN
De redactie kreeg via Lionsclub Brugge een heel oud  (1960?) reglement van orde, met het 
toen opgelegd tarief door de boetemeester van de club. Bepaalde boetes zullen vandaag doen 
glimlachen. Onze excuses voor de slechte kwaliteit van het document!

O tempora, o mores… hoe de tijden veranderen!

Wist je dat?
Oostende, eerste BlueAssist-gemeente in Vlaanderen is geworden ? 
Je herinnert je ongetwijfeld de Blue Assist Phones van het werk van Immediate past Governor 
Hugo ? www.blueassist.eu. Oostende wil het systeem introduceren en bij alle inwoners bekend 
maken. De eigen stedelijke diensten, Politie, Brandweer, Toerisme, … zijn er al mee vertrouwd, 
maar ook De Lijn, de ziekenhuizen, winkels, horecazaken, enz. springen enthousiast op de kar en 
afficheren dat zij BlueAssist-vriendelijk zijn. Alweer een LIONS initiatief !

http://www.lions-112a.be/
http://www.blueassist.eu
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VERKIEZINGSKOORTS IN DEINZE!
Samen met LC Deinze organiseerde Zone-voorzitter (A-22) Jan Meirschaut op woens-
dag 23 april een “open zone vergadering”.

Gastspreker die avond was politicoloog Prof. Carl De Vos.

Buiten de zone-clubs werden ook niet-Lionsleden uitgenodigd. 
Met bedoeling het Lionsgebeuren ook eens buiten clubverband 
in het daglicht te stellen. En met uitermate succesrijk gevolg! 
Ruim 100 aanwezigen tekenden present en luisterden meer 
dan geboeid naar een uitmuntend gastspreker die een duide-
lijke voorbeschouwing bracht van “de moeder van alle verkie-
zingen”. Allerlei mogelijke hypotheses omtrent de uitslag annex 
gevolgen hieraan werden belicht.

Het was een fel gesmaakte avond (zowel letterlijk als figuurlijk) in restaurant “ d’Hulhaege” 
waar LC Deinze voorheen zijn lokaal had.

Nogmaals dank aan alle aanwezige clubs! op woensdag 23 april

VREDESPOSTERS
Op de districtsconventie werden traditiegetrouw 3 prijzen uitgereikt voor de Vredesposters: 
de 3de prijs ging naar Fien Vanhecke van LC Oostende. Emma Boel, eveneens van LC Oostende 
bekwam de 2de prijs, en de winnende Vredesposter kwam uit LC Ronse met Julie Vanderkave.

Proficiat !

   2e prijs                                     1e prijs     3e prijs

Bekijk de winnende tekeningen ook op onze site 

MOPJES
Omdat de hoofdprijs een levenslange voorraad Duvels is, doet Baziel mee aan een quiz op 
VTM. Maar toen de quizmaster hem vroeg: “Wie was de eerste vrouw op aarde?” had Baziel 
geen flauw idee. Hij vroeg dan ook om een extra hint. “Wel” antwoordt de quizmaster “Die 
eerste vrouw is onder meer bekend omdat ze graag in een lekkere appel beet”. “Ah” zegt Baziel 
“Nu weet ik het! Die eerste vrouwe da was sekers Granny Smith” *

Waarom heeft een vrouw 4 hersencellen?  Ze heeft er één voor elke kookplaat 

Er was eens een kip en die zei tok, en die andere kip zei “are you toking to me?” 

Wat is een pater op een ei ? Een broeder 

Hoe heten de kinderen in Lapland ? Vodden 

Waarom heeft de penis een gaatje ?  Dan krijgen de hersenen ook lucht.

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?p=4035
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EN ZIJ ZAG DAT HET GOED WAS...
6 mei 2014, gewestvergadering in Kortrijk met 115 aanwezige Lions;  alle 14 clubs van 
het gewest IV waren vertegenwoordigd. Hoog bezoek: de eerste voorzitter van het 
hof van Cassatie, de  eerste magistraat van het land gaf een interessante uiteenzetting 
over de problemen van justitie.  Al wat het gewest telt aan advocaten en magistraten 
was aanwezig. Ook  onze Gouverneur Caroline was erbij met haar persoonlijke chauf-
feur, Werner.

Waarom wordt die vergadering nu in de flash vermeld? Om te getuigen dat het Lio-
nisme in ons district, en in dit geval in Zuid-Westvlaanderen, echt leeft. 

Zone 41 en zone 42 beweren elk de beste zone te zijn.. con-
cludeer maar ex aequo, want om de beste zone te zijn moet 
je goed presteren en moet er ambiance zijn... 

Met alle geslaagde fundraisingactiviteiten achter de rug 
werd er dit jaar door de 14 clubs duidelijk gepresteerd en 
met interessante en leuke vergaderingen is de ambiance tel-
kens verzekerd.

Gouverneur Caroline was er bij en ze zag dat het goed was. 

FOTO’S ZEGGEN MEER DAN WOORDEN

De districtsconventie 26 april 2014

Voor alle foto’s: ga naar www.fotohoet.be doorklikken op klantengalerij en de code voor de 
Lenteconventie Oostende is lions112a.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lions-112a.be/
http://www.fotohoet.be
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WINE & DINE EDITIE 2014
Zaterdag 3 mei 2014, eerste editie WINE & DINE LC Torhout 19u00 stipt, cham-
pagne voor 415 gasten. Na 40 jaar viering werd een nieuwe formule beloofd. 
Vooruitstrevend, fris, jeugdig!

20u00 aanvang Wine & Dine formule: zes verschillende gerechten geserveerd in een 
“walking dinner” formule.  Daartussen drie wijnstanden om 1 champagne, 4 soorten 
witte wijnen en 5 soorten rode wijnen te proeven.  Deze wijnen werden allemaal te koop 
aangeboden, te bestellen dezelfde avond, waarvan vanaf 12 bestelde flessen men deel-

nam aan de tombola. 

Timing is belangrijk! 22u30 sloten alle standjes, het was tijd voor de 
tombolatrekking: een prachtige reis naar AGADIR Marokko - 23u00: 
opening nachtbar en aanvang dansfeest dat tot in de vroege uurtjes 
duurde. 

Belangrijk: nabestellen van deze wijnen kan bij alle leden tot einde 
mei. De afhaling van de wijn is gepland op 10 en 17 mei tussen 
10u00 en 18u00 bij Koddaert Tennis Outdoor.

Moe, maar bij alle leden een ‘big smile’. We blijven verder geloven in jullie komst voor ko-
mende edities.

Uw reporter ter plaatse Retep Ohtrab, LC Torhout

BAD 2014
Het Belevingsfestival “Bad” voor mensen met een beperking.

 Bedankt, bedankt, bedankt……..

 

 

 

Bekijk hier de video. Wij hopen dat we volgend jaar terug op Jullie mogen rekenen! 

Pieter Vandenheuvel LC Torhout

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?p=4054
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3-DELIG FUNDRAISINGSEVENEMENT LC TIELT

28-29 juni 2014

Waar? de terreinen en kleiputten bij steenbakkerij Egem (Wienerberger) te Egem-Pittem.

Hoe inschrijven? www.lionstieltevent.be en www.4x4plusmagazine.be

Aan diegene die er nog niet eerder waren: BE THERE! 
Je moet het eens gezien hebben! Kijk alvast ook hier!

Wist je dat?

• LC Menen 2 fantastische amateurkok-leden heeft, nl. Sylvain Colaert 
en Rik Baekelandt bijgestaan door maître-sommelier Marc Malysse, die 
elk jaar opnieuw koken voor de clubleden en hun familie… Hier het menu: 
- Tartaar van vittelotteaardappelen en oesters, met carpaccio van coquilles.
- Kreeft, kort gebakken met Thaise basilicum, tartaar van Iers rundsvlees en 
butternutcréme.
- In de oven gebakken skrei met een korst van zwartewoudham, pureee met lamsoor, cantharellen 
en witte asperges, met schelpjes hollandaise.
- Tiramisu alla fragola della Paola met een limoncelloproevertje

• LC Waregem samen met LC Waregem Ascott en Leo Waregem een popup café zullen open-
houden van vrijdag 29 augustus tem dinsdag 2 september tijdens Waregem Koerse ! Zeker daar 
eens passeren!

• LC OOSTKAMP op 10 mei 2014 een topavond in het Kursaal te Oos-
tende organiseerde: het eerste nieuwe concert van CLOUSEAU!

http://www.lions-112a.be/
http://www.lionstieltevent.be
http://www.4x4plusmagazine.be
http://www.lions-112a.be/?p=4063
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NUTTIGE INFO
15/05/2014 - LC Waasmunster: Scaldiana European Philharmonia – Concert
18/05/2014 - MD112: 20 km van Brussel
20/05/2014 - LC Dendermonde: open vergadering, gastspreker prof. Johan Braeckman
24/05/2014 - LC Zwevegem: Novamuse
31/05/2014 - LC Wetteren Rozenstreek: Rozenrally
02/06/2014 - Infosessie nieuwe voorzitters, secretarissen, effectieven
06/06/2014 - LC Dendermonde: Lions Jazz
10/06/06 - LC Kortrijk Mercurius: Maatjes voor maatjes
12/06/2014 - LC Sint Niklaas City: Maatjesavond
28/06/2014 - LC Tielt: Kleiduifschieting & BBQ
28/06/2014 - LC Evergem Vlaamse Valleien: Oldtimer for Charity
29/06/2014 - LC Tielt: Nationaal 4x4 gebeuren
12-21/09/2014: Special Olympics
16-22/10/2014: Voedselbanken

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
Club Naam Voornaam
LC Heuvelland Deknudt Guillaume
LC Heuvelland Catteau Christophe
LC Torhout Casier Frank
LC Torhout Sinnaeve Jeffrey

Meer details over de nieuwe leden hier.

IN MEMORIAM
Club Naam Voornaam
LC De Panne Westkust Vancoillie Wilfried
LC De Panne Westkust Verriest Frans
LC Waasland Hanssens Christiaan
LC Waasland van Heck Albert
LC Tielt De Splenter Armand

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?events=multidistrict-112-20-km-van-brussel
http://www.lions-112a.be/?events=lc-dendermonde-open-vergaderig-met-gastspreker-prof-johan-braeckman
http://www.lions-112a.be/?events=lc-zwevegem-novamuse
http://www.lions-112a.be/?events=lc-wetteren-rozenstreek-2
http://www.lions-112a.be/?events=opleiding-nieuwe-voorzitters-secretarissen-en-ver-effectieven
http://www.lions-112a.be/?events=lc-dendermonde-lions-jazz
http://www.lions-112a.be/?events=lc-kortrijk-mercurius-maatjes-voor-maatjes-2
http://www.lions-112a.be/?events=lc-sint-niklaas-city-maatjesavond
http://www.lions-112a.be/?events=lc-tielt-kleiduifschieting-en-barbecue
http://www.lions-112a.be/?events=lc-evergem-vlaamse-valleien-oldtimer-for-charity
http://www.lions-112a.be/?events=lc-tielt-nationaal-4x4-event
http://www.lions-112a.be/?events=special-olympics-2
http://www.lions-112a.be/?events=3951-2
http://www.lions-112a.be/?page_id=3269
http://www.lions-112a.be/?page_id=429

