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WOORD VAN DE GOUVERNEUR

GOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL !!!
Het werkjaar 2013-2014 zit er bijna op maar een nieuw SUPERENTHOUSIAST team staat reeds 
op te warmen !

Verder op onze site vinden jullie een compleet overzicht van de kabinetsfuncties voor volgend 
werkjaar.

En ja, binnenkort gebeurt de ‘truitjeswissel’ tussen Roland en mezelf op 8 juli in Toronto.

Ik ben bijzonder FIER  op jullie allemaal, jullie 1917 Lions van ons district.

Wat een GOALS hebben jullie allemaal niet gescoord ! 

TOPprestaties van TOPlions in een TOPdistrict!

Enorm dankbaar sluit ik dit boeiend jaar binnenkort af.

Het was mij een waar genoegen jullie G.O. te mogen zijn !

WE STILL GO4IT !

Heel genegen,

Caroline

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?page_id=4136
https://www.facebook.com/LCIBarryPalmer/photos/a.600503689972961.1073741829.554946207862043/744875235535805/?type=1
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LEOS NASOC
Het nationale sociale treffen van de Leos – NaSoc – zit er weer op en we kunnen spreken van 
een topeditie: Bobbejaanland ontving op zondag 4 mei maar liefst 950 enthousiaste Leo’s met 
hun doelgroep! Zo goed als elke club was van de partij op deze zonovergoten dag. We zagen 
uitsluitend blije snoetjes, zowel bij de sociale doelen als bij de aanwezige Leo’s… en Lions :-)

Graag wil ik het NaSoc-team bedanken voor de puike organisatie. Een hartelijke ontvangst, 
een gevulde goodiebag en een rijkelijke maaltijd vielen eenieder te beurt. Ook een grote dank-
jewel aan alle sponsors, waaronder vele Lions Clubs! Zonder jullie steun zou NaSoc niet rea-
liseerbaar zijn; we hopen dat jullie onze dankbaarheid voelen, alsook de voldoening die zo’n 
evenement teweegbrengt.

Stip reeds de eerste zondag van mei volgend jaar aan, want op 03/05/2015 staat de volgende 
editie van NaSoc gepland, georganiseerd door ons district A! Hopelijk mogen we terug op jullie 
steun rekenen om er wederom een prachtige dag van te maken.

Elien Vandenbroucke - Leo districtsvoorzitter 112A

DAAR KOMT DE SCHWUNG!
Bij LC Damme-Zwin was op 18 mei de traditionele ‘dag van de voorzitter’, een gebeuren dat de 
voorzitter eens helemaal zelf mag in elkaar steken.  Met een aangenaam gezelschap van leden 
en partners trokken we, voorzien van de nodige koffiekoeken, per trein naar onze hoofdstad.  
Op het programma stond er een bezoek aan het Coudenbergmuseum, het nog ondergronds 
zichtbare Brussel van Keizer Karel.  Na de leerrijke rondleiding met gids volgde er een lekker 
middagmaal in een historisch pand uit 1587.  Daarna kwam er een begeleide wandeling van de 
Grote Zavel naar het Marollenkwartier.  Ook de zon was erbij en dus was een terrasje achteraf 
welgekomen en tenslotte bolden we, moe maar voldaan, terug naar huis.

Maar ook thuis zitten we niet stil.  Ons fundraisingconcert van vrijdag 26 september staat voor 
de deur.  Dit jaar hebben we zanger en acteur ROB de NIJS gevraagd het Cultureel Centrum 
Scharpoord te Knokke vol te krijgen.  We gaan ervan uit dat alle fans en liefhebbers van het 
genre en uiteraard ook alle Lions met vrienden en kennissen van heinde en verre naar dit 
evenement zullen komen.  Voor 45€ per persoon krijgen ze niet alleen een ongetwijfeld hoog-
staand optreden, maar ook bovendien een uiterst verzorgde receptie achteraf.   We hopen dan 
ook jullie allen op dit festijn te mogen ontmoeten.  Een bestelling van kaarten kan rechtstreeks 
geplaatst worden bij onze secretaris frans.lammens@base.be waarna jullie de praktische af-
handeling verder van hem vernemen.

Dany Loeys, voorzitter LC Damme-Zwin

http://www.lions-112a.be/
mailto:frans.lammens%40base.be?subject=
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VOORZITTER VOEDSELBANKEN IS EEN LION!
Onze vriend Ignace Bosteels van Lionsclub Kortrijk, sedert jaar en 
dag, dagelijkse medewerker in de  voedselbank van West-vlaan-
deren  en nu al een paar jaar afgevaardigd bestuurder van zijn 
provinciale vestiging, werd  recentelijk benoemd door de 9 voed-
selbanken van het land  tot nationale voorzitter van de Federatie 
van Voedselbanken  van België! Een grote  uitdaging in de huidige 
context van groeiende armoede. De redactie wil hem daarvoor 
van harte feliciteren en hem geluk wensen bij het nemen van die 
grote verantwoordelijkheid.

Dit is weer eens een prachtig voorbeeld hoe een Lionslid zijn  “we serve” engagement waar 
maakt.

Proficiat Ignace

ONZE CC/G/VG/D/Z/L/MJ HENRY VAN DEN DAELE
CC / G / VG / D / Z / L / MJ, dat krijg je allemaal te lezen in de 
Directory als je onder LC Ronse-Renaix de naam Henry VAN 
DEN DAELE opzoekt. Alleen ID ontbreekt nog in het lijstje, 
zoek maar eens op. Henry is 42 jaar lid van de Lions en dat 
geeft hem een ongekende ervaring en kennis van het Lio-
nisme, en dankzij zijn niet aflatend enthousiasme en aanwe-
zigheid heeft hij er nog een visie bovenop.

Henry aan het woord : 

Het valt op dat de band tussen de huidige peters en jonge 
leden niet zo sterk lijkt als vroeger.  Misschien moet daar meer aandacht aan besteed worden, 
want jongeren staan  tegenwoordig professioneel meer onder druk, en haken soms af nog voor 
ze effectief lid zijn.
Nochtans doen de jongere leden in onze club het zeer goed; ondanks zware verplichtingen nemen 
zij over waar het nodig is : ze doen het !    
Het elitaire karakter van serviceclubs kan ook een rol spelen : vroeger was dat een positief begrip, 
nu heeft dat een negatieve connotatie. 
Even moeilijk lijkt het om mensen en sponsors warm te maken voor onze Goede Doelen.   Destijds 
kwamen er 750 invités naar onze filmgala, nu lijkt zoiets ondenkbaar. 
In 2017 stevenen we af op 100 jaar Lionisme in de wereld.  Ik vrees echter dat de interesse voor 
serviceclubs nog zal afnemen : te veel miserie zien, onder andere door snellere media, werkt 
onverschilligheid in de hand. 

Het lijkt wel of Henry een zwartkijker is, doch wie hem beter kent, weet dat hier een levens-
lustige bijna 80-er zit, die voor alle leeftijden aangenaam gezelschap is en die nog een groot 
Lions-vuur in zich draagt.

De boeiendste periode voor mij was ongetwijfeld het Zonevoorzitterschap en het Gouverneur-
schap : dààr heb ik echte vriendschap ervaren !  

En om af te sluiten wil ik meegeven dat we allen samen moeten blijven streven naar onze 
korte, krachtige, alleszeggende leuze ‘We Serve’.   

Interview Rob Timmermans

VREDESPOSTER 2014
De winnaars voor District 112A zijn bekend. U kunt de winnende tekeningen en het eindver-
slag hier bekijken.

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?p=4035
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SMILE
Social Media for Lions by Lions

SMiLE – Social Media for Lions by Lions – heeft een nieuwe website!

Het SMiLE team werkte hard om u de nieuwe website te kunnen presenteren. De nieuwe web-
site is geoptimaliseerd voor weergave op computer, tablet of mobiele telefoon!  Registreer ze-
ker uw club in de ‘Social Media Directory’ waar inmiddels meer dan duizend clubs wereldwijd 
hun internet en sociale media gegevens hebben opgegeven. Op deze manier kun je makkelijk 
contacten leggen met clubs van over de ganse wereld!

SMiLE Blog www.lionssmile.org/smile-blog 

‘Lions & Social Media’ verwante artikelen. Abonneer u en ontvang automatisch nieuwe blog 
berichten via email.

 

 

 

 

 

Ask SMiLE www.lionssmile.org/ask-smile 

Stel Social Media gerelateerde vragen en krijg antwoorden van het SMiLE team of andere Lions

 

 

 

 

Social Media Directory www.lionssmile.org/social-media-directory

Doorzoek de ‘Social Media Directory’ en ondek wat andere Lions over de hele wereld doen.

Tom Van Kerschaver LC Brugge Maritime

NIEUWS VAN HET LCIF
Het allerlaatste nieuws van het LCIF vindt u hier.

Wist je dat?
LC Gent Leieland organiseerde een Rally in de 
Vlaamse Ardennen in het kader van het 40-jarig 
bestaan van de Club. De rally ging door op zondag 18 
mei. De deelnemers hebben o.m. kunnen genieten 
van het glooiende Vlaamse landschap,  het bezoek 
aan het museum voor wandtapijten en zilverwerk 
en het bezoek aan het automuseum Mahy . 

http://www.lions-112a.be/
http://www.lionssmile.org/
http://www.lionssmile.org/smile-blog
http://www.lionssmile.org/ask-smile
http://www.lionssmile.org/social-media-directory
http://www.lions-112a.be/?p=4106
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LC DE HAAN PERMEKELAND – 31 MEI 2014 INCLUSIEFEEST 
Ontroering, blijdschap, ambiance en tevreden lions !
LC De Haan Permekeland organiseerde opnieuw een super Inclusiefeest! Picknick voor 700 
mensen met beperkingen – 50 forten gebouwd – grootse afsluiter met de Romeo’s.

LIONSCLUB WAREGEM VERDUBBELT ZIJN STEUN VOOR DE 
FILIPPIJNEN.
Bij grote natuurrampen zoals de tsunami in Sri Lanka, de aardbeving in Haiti of de orkaan op 
de Filippijnen geeft Lionsclub Waregem er steeds de voorkeur aan om rechtstreeks, via eigen 
contacten, hulp te bieden.  Daarenboven verkiezen wij altijd hulp op lange termijn en laten 
wij de onmiddellijke hulp, die steeds gepaard gaat met ruime persbelangstelling, liever aan 
anderen over.

Voor onze hulp aan de Filippijnen trokken wij een budget uit van 5.000 euro maar het ontbrak 
ons aan een contact ter plaatse.  Dank zij een oproep tijdens een zonevergadering kwamen wij 
echter in contact met de verantwoordelijke van de Filipino Community van Zuid-West Vlaan-
deren.

Zij organiseerden onmiddellijk na de natuurramp een fundraising en steunden reeds verschil-
lende kleinschalige projecten. Ze hadden ook zelf nog wat geld in kas.

Na onderling overleg besloten wij om samen een groter project te financieren van 10 000 
Euro. Samen gaan we op het eiland Eastern Samar een schoollokaal bouwen en uitrusten zo-
dat de kinderen terug op een deftige manier les kunnen krijgen.  Daarenboven zal dit gebouw 
ook dienst doen als schuiloord voor latere stormen.  

Door deze samenwerking slaagt Lionsclub Waregem er aldus in om hun 5000 Euro te verdub-
belen en een project te realiseren dat  anders waarschijnlijk nooit zou uitgevoerd worden.  Te-
vens kregen wij ook een heel concrete mogelijkheid om de realisatie ter plaatse op te volgen.

Michel Verbrugge Voorzitter Sociale Commissie Lionsclub Waregem

Wist je dat?
• LC Zottegem een ongelofelijke paëlla-avond organiseerde op 31 mei –maar helaas vergat 
foto’s te nemen voor de Flash ?

• 20 km van Brussel: Heel wat Lionsleden liepen mee, waaron-
der 2 leden van LC Waregem en één van LC Brugge.

http://www.lions-112a.be/
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STUDENTEN AKTIEF HELPEN !
Het Fonds Emile Cuvelier (FECUV) van LC Ronse-Renaix stelt zich tot doel op lokaal 
vlak kanszoekende jongeren te ondersteunen bij hun hogere studies. Naast het 
financiële aspect is ook de morele steun via het actief peterschap cruciaal.

Kandidaten worden vanuit de lokale scholengemeenschappen aangereikt op basis 
van goede studieresultaten en voldoende motivatie in combinatie met een krappe 
financiële situatie.

Na doorlopen van de aanvaardingsprocedure onder begeleiding van de peter steu-
nen wij studenten op het vlak van inschrijvingsgeld, cursusmateriaal, verplaat-

sings- en huisvestingskosten of stellen wij gratis een computer ter beschikking.

De peter houdt regelmatig contact met de student en rapporteert hierover tijdens de verga-
deringen.

Dit alles gebeurt in volledige discretie binnen de club en naar de buitenwereld toe. Hiertoe 
beschikt het FECUV over een vaste jaarlijkse dotatie.

Verschillende Lions clubs  hebben recentelijk interesse getoond in dit initiatief, dat in principe 
overal toepasbaar is in het kader van een lokale sociale werking van de Lions.

LC Kortrijk Mercurius start in september 2014 met een eerste lichting studenten, onder de 
benaming Student Academy Mercurius.

Geïnteresseerden krijgen verdere toelichting bij Peter Vervaecke (0477/309977)

VERJARING VAN DE RECHTEN OP EEN MELVIN JONES 
AWARD?
Voor het LCIF is de award één van de middelen om 1000 $ in haar 
fonds te krijgen.  Da’s goed gezien, want als één van de grootste 
NGO’s  ter wereld, moet onze organisatie om haar sociale doelen te 
behartigen continu geld zien binnen te krijgen. 

Voor de Europeanen, en zeker bij ons, dient de Melvin Jones award 
om uitzonderlijke leden te huldigen.

Beide doelstellingen zijn even respectabel en perfect combineer-
baar.

Wanneer een club voor een catastrofe of nog voor Sightfirst een 
belangrijke gift heeft gedaan, heeft die dus recht op een aantal Melvin Jones.

Met de jaren stapelen echter de reserves aan Melvin Jones zich op, dermate dat op vandaag 
bijna geen enkele club nog een gift van 1000$ zou moeten doen om aan zo’n award te geraken.

Dat kan/mag de bedoeling niet zijn. Het LCIF heeft ons geld immers nodig. Vandaar dat er 
stemmen opgaan om de gekregen  “rechten” op Melvin Jones awards te laten verjaren na be-
paalde tijd.  Zo zouden stortingen voor de aardbeving in Haïti in 2010, bijvoorbeeld na vijf jaar 
geen recht meer kunnen geven op een Melvin Jones

Akkoord of niet akkoord?

André Goethals, 2e vice-gouverneur

Wist je dat?
LC Denderleeuw  een Foot, Food en Funparty  houdt op zondag 22 juni ?

http://www.lions-112a.be/
mailto:http://www.lcif.org/EN/index.php?subject=
http://www.lions-112a.be/?events=lc-denderleeuw-denderlions-foot-food-fun
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1E PRIJS NATIONAAL WERK TBV 20.000 € VOOR LC MENEN!
Sedert meer dan 5 jaar steunt LC Menen de Kinderclub, één van de mooiste sociale werken in 
de streek. De Kinderclub gesticht door Karin Charlet: ze heeft zelf 5 kinderen en heeft nog 5 
kansarme kinderen aangenomen. LC Menen heeft samen met voorzitter Karin de vzw Love in 
Action gesticht en vervolgens ingedeeld in: KINDERCLUB en ’t EXTRAAATJE.

LC Menen deed beroep op de voedselbank van Kuurne en zo konden de bedelingen, aan door 
het O.C.M.W. aangeduide gezinnen, starten.

KINDERCLUB :  tweemaal in de maand samenkomsten – 2 verlofkampen – paaseierenraap 
- sinterklaasfeesten - gratis bowling – en dit jaar deelname aan NASOC met 59 kinderen, ge-
sponsord door Leo’s van Menen.

’t EXTRAATJE : wekelijkse eetwarenbedeling aan 70 gezinnen en twee maandelijkse grote be-
delingen voor 120  gezinnen.

Hierbij zijn leden van de club betrokken. Eén clublid is vertegenwoordigd bij United Fund for 
Belgium (UFB). LC Menen + UFB schonken Love in Action een minibus, 15 laptops en talloze 
geldelijke giften. Gedurende 3 jaar zal Japan Tabaco International ( (JTI ) Love in Action sponso-
ren. De gezinnen kunnen ook genieten van schenking van meubelen en klederen. Ouders zijn 
ook uitgenodigd op de sinterklaasfeesten en kerstvieringen. Dit jaar bedeelde LC Menen aan 
1.000 kansarme gezinnen een kerstdiner .

Love in Action werd bekroond door VTM met de prijs  “ Bouwen aan geluk “

Jacques Leire LC Menen

JAMES BOND IN LC SINT-MARTENS-LATEM
Zoals steeds in onze club wachtte onze nieuwelingen, Philippe  
en Frédéric, een warm onthaal. Deze keer in ware James Bond 
stijl! Een lang bewaard geheim voor P en F.

Eens thuis opgehaald in twee Aston Martin werden ze na een 
helse rit onder luid applaus verwelkomd op de binnenkoer 
van een oud en geheimzinnig fabriekspand. Het restaurant gaf  
uitzicht op de skyline van Gent en leende zich perfect voor een 
uitgebreide fotosessie.

De traditionele proeven, nu in de sfeer van de JB films, wer-
den met glans afgelegd.

Alle leden hadden een geschenkje meegebracht, gerelateerd aan een gadget of een scène uit 
een JB film. Dat zorgde voor hilarische taferelen, maar ook daar kwam de creativiteit en het 
enthousiasme van onze leden ten volle tot uiting. Onze voorzitter verzorgde het protocolaire 
met de speldjes, clubdas en fagnon. P en F lezen de charter voor.

Wij hebben allen genoten van heel wat lekkers, van de vriendschap en van de sfeer!

Alweer een avond om nooit te vergeten. 

Guy Fobe, secretaris

MOPJES
Freddy vraagt aan de pastoor: “Word er in de hemel gevoetbald?”De pastoor zegt wacht ik ga 
dat een keer vragen voor u. De pastoor komt terug en zegt: “Ik heb GOED en SLECHT nieuws.” 
“Meneer pastoor eerst het goede nieuws a.u.b.” De pastoor zegt: “Inderdaad er wordt gevoet-
bald in de hemel!” Freddy zegt: “Wat is dan het slechte nieuws?” De pastoor zegt: “Awel gij 
staat morgen opgesteld als spits.”

Baas tegen medewerker: Je bent deze week al voor de vierde keer te laat! Wat concludeer je 
daaruit? “Dat het donderdag is!”

http://www.lions-112a.be/
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ZONE 32 MET RODE DUIVELS NAAR BRAZILIË?
De zonevoorzitters van zone 32, voorgegaan door Gouverneur Caroline, Ge-
westvoorzitter Joris en Zonevoorzitter Patrik bezochten woensdag 28/5 de Ghe-
lamco-arena te Gent. 

Onze gids leidt ons via gangen en liften naar verbruikerszalen, ontvangstruim-
tes, togen en bars, om ons elk uiteindelijk één van de 19.999 zitjes aan te bie-
den. Een verwarmd zitje kan voor zo’n 1750,- ;  dan mag je elke thuiswedstrijd 
bijwonen …tot de play-offs beginnen. 

Voor deze prijs heb je ook een panoramisch  zicht op alle reclameborden en op 
de afgesloten ruimtes ingehuurd door en voor VIP’s, believers en non-believers. 

Alle ruimtes, behalve het voetbalplein zelf natuurlijk, zijn 3u voor de wedstrijd open en blijven 
ter beschikking tot 2u na de wedstrijd (en bij winst nog langer!). Voetbal is dus meer dan een 
bal, 2 goals, 4 scheidsrechters en 22 spelers. Wat onze voorzitters evenwel best zal bijblijven  
was dit: per thuismatch wordt zo’n 20.000 liter Maes-pils achterover gegoten; je zou, ook als 
Lion,  van minder geïmpressioneerd zijn!

Dirk, secretaris zone 32

CYNTHIA: EEN GEZICHT VAN SPECIAL OLYMPICS
Cynthia zal ten volle haar sportieve capaciteiten kunnen in-
zetten op de Europese Special Olympics in Antwerpen. Het 
thema van deze spelen “Games of the Heart” doet al veron-
derstellen dat we hier te maken hebben met een fantastisch 
sportevenement waarbij het welzijn van de atleten op de 
voorgrond komt te staan. Deze atleten zijn allen mensen met 
mentale beperkingen, die binnen verschillende sportdiscipli-
nes, kunnen aantonen dat ze op sportief vlak heel wat in hun 
mars hebben. Integratie en erkenning van personen met een 
handicap , dat is het uitgangspunt.

Samen met 300 overige atleten, zal Cynthia deel uit maken van de Belgische delegatie. 58 
landen sturen in totaal 2040 atleten. Het wordt ongetwijfeld het grootste sportevenement in 
2014  in België. Dat dit een fantastische ervaring wordt voor Cynthia  en haar clubgenoten, dat 
staat als een paal boven water. Het hoge prijskaartje mag hierbij geen obstakel vormen.  

De Lions Club Oostende BO4  was dan ook vlug bereid om de kostprijs voor één atleet te spon-
soren. 500 euro is  een duidelijk te verantwoorden gift, voor een groots gebeuren, zo werd 
vlug geredeneerd. Cynthia zal dan ook haar beste beentje voorzetten bij de ‘bocce’ sport, een 
balsport die gerelateerd is aan bowling en en petanque. We zullen duimen of misschien ter 
plaatse gaan supporteren?

Greet Debeerst, Huize Rozenwingerd Oostduinkerke

MODE

http://www.lions-112a.be/
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DEADLINE VERLENGD TOT 25/6!!!
Special Olympics is voor mensen met mentale beperkingen, Paralympics voor mensen met 
fysische beperkingen. In september 2014 gaan de 4-jaarlijkse Euraziatische Special Olympics 
door in Antwerpen. Een groots evenement met ruim 3000 deelnemers en coaches uit 58 lan-
den. De locatie is Antwerp Expo (boekenbeurs) Ring, afrit Berchem, rechtsaf.

Lions steunt de bijhorende gezondheidsscreenings van de deelnemers en dat vraagt veel Lions-
vrijwilligers voor maandag 15 september t/m vrijdag 19 september van 9-18u. De screenings 
gaan over Sight First, gehoor, gebit, kiné, osteopathie, gezondheidsadvies en de voeten.

Taken vrijwilligers: inschrijvingen en aanmoedigen atleten tot gezondheidsscreenings, assiste-
ren medici (bv aanwijzen op letterkaart),ontvangst pers en bezoekers, begeleiden atleten en 
hen op hun gemak stellen, data inbrengen in database, beheer stock brillen en zonnebrillen, 
cadeautjes en drank uitdelen...

Het gaat dus niet omtrent de sportprestaties zelf, maar de gratis gezondheidsscreenings tus-
sen de sportproeven. Een 50-tal vrijwilligers gans de dag.

Elke vrijwilliger dient oa rijksregisternummer in te vullen -inschrijvingsformulier hier te vin-
den- tegen half juni en krijgt gepersonaliseerd pasje. Geen vervangers dus, tijdig afzeggen kan 
wel bij paul.nauwelaerts4@telenet.be (LC Lier)

Raf Bauwmans, LC Aalst SO vertegenwoordiger 112A

VADEMECUM 2014-2015
Het Vademecum 2014-2015 vindt u hier.

Wist je dat?
De geschiedenis van de oervormen van het huidige voetbal duizenden jaren terug gaat ? De 
Italianen, Chinezen, Japanners, Egyptenaren, Oude Grieken, oorspronkelijke Amerikaanse 
Indianen, Perzen, Centraal Amerikanen, Schotse clans, Vikingen en Assyriërs speelden een balspel 
lang voor onze tijd. De Chinezen speelden, minstens 3000 jaren geleden, al ‘voetbalspelen’ 
tussen twee ploegen, met verdeling van bepaalde taken (doelverdediger, spelleider). Ongeveer 
in dezelfde tijd zou dit spel bij de Turkse volken en Mongolen al bekend zijn geweest. Het is meer 
dan waarschijnlijk dat de schimachtige Keltische naties van Europa en de Vikings eerder gemene 
voetbalgebruiken hadden. De Oude Grieken en de Romeinen gebruikten voetbalwedstrijden 
om hun strijders scherp te stellen voor het gevecht. Romeinse spellen, zoals ‘Harpastum’ of 
‘Paganica’, die al de elementen bevatten van het schoppen en lopen met de bal, verspreidden 
zich over gans Europa met de legers van het Keizerrijk. Over een periode van duizenden jaren 
hebben oude gemeenschappen regels geïntroduceerd in hun elementaire spel van schoppen en 
gooien. Wedstrijden verfraaiden ook religieuze feestvieringen of stamfeesten. 

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?p=4113
mailto:paul.nauwelaerts4%40telenet.be?subject=
http://www.lions-112a.be/?page_id=4109
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INFOSESSIE NIEUWE BESTUREN VAN 2 JUNI 2014
Enkele sfeerfoto’s:

CARTOON VAN DE MAAND

HOE HET NIET MOET: ROTARY EN PR
Barry Palmer kondigde deze week fier aan dat het Lionsledenaantal wereldwijd op 1.390.000 
staat ! Dit betekent een netto-aangroei dit werkjaar van maar liefst 40.000 leden. Vorig jaar 
amper 29 (jaja negenentwintig !)…

Ook in ons district was het booming: 1917 leden !

Hoe doet ONS district dit ? Door POSITIVITEIT UIT TE STRALEN!

Lees hier het artikel door Rotary gouverneur Werner Braemscheute 

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?p=4124
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IN MEMORIAM
Club Naam Voornaam
LC Torhout Bartholomeus Willy
LC De Panne Westkust Braet Henri

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

EINDELIJK EEN BEETJE NIEUWS UIT HET VERRE WESTEN 

Vanuit Ieper-Poperinge
Het is al langer bekend dat de regio stilaan herdenkt dat het 100 jaar geleden is dat de Duitsers 
massaal ons land binnenvielen.

4 jaar lang duurde de bezetting met vaak vreselijke taferelen.  Desertie, executies, wraakacties 
- het kwam schering en inslag.  Nooit had een oorlog zoveel slachtoffers gemaakt.  Maar ook 
nooit heeft een oorlog zoveel veranderd.  Stellingen, loopgraven, maar ook vliegtuigen, lucht-
bombardementen, tanks, duikboten, camouflage, ... gasaanvallen - het zijn allemaal trieste 
primeurs van die grote oorlog.

En dan de slag van Mesen met 18000 gesneuvelden op 1 dag gevolgd door Passendale - met 
450.000 doden op 90 dagen. Voor wat en voor wie ?

Meer dan 3 jaar liggen de linies onveranderd langs de Ieperboog.  Duizenden en duizenden 
slachtoffers.  De Engelsen verliezen meer dan 300.000 soldaten.  Nieuw Zeeland verliest 45 % 
van de mannenbevolking tussen 16 en 45 jaar tijdens de eerste wereldoorlog.  45 %, kunt u 
zich dit inbeelden ?  In stilte staren de overblijfselen in de verte.  Eenzaam in de weide herin-
neren de bunkers ons aan de wreedheden.  De Menenpoort, Bayernwald, the Pool of Peace, 
Tyne Cot, Zonnebeke Castle, Flanders FIeld - als je het nog niet gezien hebt moet je beslist 
even komen kijken.

De club van Ieper-Poperinge wou dit even in de verf zetten 
met een link naar de moderne oorlogen.  We zochten en 
vonden Rudi Vranckx die op zijn eigenste manier de zaal ge-
vuld met 450 mensen boeide.  Een nieuwe zaal - Het perron, 
vlak bij het huis Deryckere.  Bijna 2 uur lang.  Het gezicht 
van de oorlog.  De getuigenis van Vranckx met aangrijpende 
verhalen en beelden uit de hedendaagse toestand in Syrië, 
Egypte, Kongo, gelinkt aan de grote oorlog van toen.  1 mil-
joen Belgen op de vlucht voor het razende geweld werden 
vergeleken met de grote tentenkampen overal ter wereld.  En toen kwamen de Europeanen 
onze grootouders te hulp.  En wat doen wij nu voor hen ?  Het was stilletjes daar in de grote 
zaal van het perron.  Je kon de muizen horen lopen.

Ik weet het wel - Maatjes voor maatjes in Kortrijk is best ook gezellig maar Vranckx smaakt 
even bitter.  Nadien een stevige opkikker want onze dames hadden 2000 broodjes klaarge-
maakt, een fijne receptie met rode en witte wijnen van de flanken van de Vlaamse bergen.  
Ook het hommelbier vloeide rijkelijk.  Onze gouverneur elect keek ernaar en zag dat het goed 
was. Immers het was warm - en het vocht vloeide vlot binnen.

We konden nog even nakaarten over de conventie in Gent.  Over de pro’s en de contra’s - over 
de zonneschijn en over de lange discours.

Zo eindigt ook mijn erg boeiend jaar als voorzitter van Ieper Poperinge.  Met een ploeg die 
scoort - die vecht en die doet wat van hem wordt verwacht.  

Een traan van verdriet kunnen wegvegen van iemands wang - daar doen we het voor.

René Declercq LC Ieper Poperinge

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?page_id=429
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NUTTIGE INFO
22/06/2014 - LC Denderleeuw-Denderlions: FooT, FooD & Fun
24/06/2014 - LC Assenede-Diederik: The Night Before
28/06/2014 - LC Tielt: Kleiduifschieting & BBQ
28/06/2014 - LC Evergem Vlaamse Valleien: Oldtimer for Charity
28/06/2014 - LC Ronse-Renaix: An Experience in the Clouds
29/06/2014 - LC Tielt: Nationaal 4x4 gebeuren
04/07/2014 - LC Oudenaarde: Lions-Rotary Golf Matchplay
18/08/2014 - LC Oostende: A day at the Races
23/08/2014 - LC Brugge Maritime: Vis- en Schaaldierenfestijn
31/08/2014 - LC Gent-Gand: Fietstocht “Via Saltus Monachi”
12-21/09/2014: Special Olympics
26/09/2014 - LC Damme-Zwin: Optreden Rob de Nijs
03/10/2014 - LC Oostende BO4 gaat vreemd
16-22/10/2014: Voedselbanken
11/11/2014 - LC Oostende: Concert in de Sint-Jozefskerk
13/12/2014: Algemene vergadering in Brussel
20/04/2015: Opleiding nieuwe leden
24/04/2015 - LC De Pinte Millenium: Wijnkwis
25/04/2015: Districtsconventie 112A in Gent
07/05/2015 - LC Waasmunster Scaldiana: New York city of Jazz
13/06/2015: Nationale Conventie

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
Club Naam Voornaam
LC Gent-Gand Lagrange Christophe
LC Gent-Gand Corthals Bernard
LC Gent-Gand de Maurissens Edouard
LC Zottegem De Cock Geert
LC Herzele De Clippel Jan
LC Sint-Niklaas City Demuynck Pieter
LC Torhout Aelter Jan
LC Waregem Ascot Langenraedt Moena
LC Waregem Ascot Neirinck Roos
LC Waregem Ascot Meirsschaut Delphine
LC De Pinte Millenium De Rycke Paul
LC Brugge Maritime De Vos Alexander
LC Brugge Maritime Sallet Bernard
LC Roeselare Appelmans Paul
LC Roeselare Mol Martin
LC Wetteren-Rozenstreek Coessens Ronald
LC Waregem Goubau Christophe

Meer details over de nieuwe leden hier.

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?events=lc-denderleeuw-denderlions-foot-food-fun
http://www.lions-112a.be/?events=lc-assenede-diederik-the-night-before-2
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-ronse-renaix-an-experience-in-the-clouds
http://www.lions-112a.be/?events=lc-tielt-nationaal-4x4-event
http://www.lions-112a.be/?events=lc-oudenaarde-lions-rotary-golf-matchplay
http://www.lions-112a.be/?events=lc-oostende-a-day-at-the-races
mailto:http://www.lions-112a.be/%3Fevents%3Dlc-brugge-maritime-vis-en-schaaldierenfestijn?subject=
http://www.lions-112a.be/?events=special-olympics-2
mailto:http://www.lions-112a.be/%3Fevents%3Dlc-damme-zwin-optreden-rob-de-nijs?subject=
http://www.lions-112a.be/?events=3951-2
http://www.lions-112a.be/?events=lc-waasmunster-scaldiana-new-york-city-of-jazz
http://www.lions-112a.be/?page_id=3269

