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WOORD VAN DE GOUVERNEUR
Hoewel iedereen reeds in vakantiestemming is en de zon eindelijk schijnt, wordt op alle ni-
veaus, zij het clubvoorzitters, kabinetsleden of gouverneursraad druk gewerkt om van het Li-
onsjaar 2014-2015 een successtory te maken.

Het Lionsbeleven staat inderdaad niet stil.

Om de voeling met de sfeer binnen ons district niet te verliezen is er besloten een vakantie 
editie van onze flash te laten verschijnen.

Dit jaar heeft een grote delegatie van District A deelgenomen aan de Internationale Conventie 
in Toronto. De reacties van de Lions welke voor het eerst deelnamen aan een Internationale 
Conventie waren lovend. Hopelijk vinden zij de gepaste woorden om deze ervaring aan de 
andere clubleden over te brengen.

Wij maken deel uit van één grote internationale organisatie, wat nog meer zichtbaar is op een 
Internationale Conventie.

Dit komt eveneens tot uiting in de leuze van onze International President, Joe Preston, “Streng-
then the Pride”. Wat staat voor  “versterk uw fierheid van Lion”

Dit leunt wonderwel bij mijn eigen leuze : “re-member why ?”

Zoals nog uitvoerig door de commissie GMT-GLT (Global Member/Leaderschip Team) zal wor-
den toegelicht, en teneinde dit “bezinningsjaar” goed in te zetten, verwacht ik tegen het einde 
van deze “warme” zomermaanden zoveel mogelijk inschrijvingen voor 

1. Het CEP (Club Excellence Project Lite)

2. De opleiding van één “LIONS AMBASSADEUR” per club  

Ik wens U allen een welverdiende vakantie toe en spreek met U af begin september.

Roland De Paepe, Gouverneur

De gouverneur neemt het roer over

http://www.lions-112a.be/
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FLASH REDACTIE WERKT VERDER IN DE ZOMER …
Uw redactieleden proberen voor de eerste keer een “summer edition” van de Flash uit te 
sturen.  Kwestie van uw goede voornemens voor het volgende Lions-jaar scherp te houden.

Het lezen van artikels van andere clubs, van toffe projecten, van boeiende fund-raising acti-
viteiten of gewoon een leuke foto kan jullie aanzetten om zelf ook eens iets binnen te sturen.   

De Flash is er ook om jullie Club in het daglicht 
te stellen, om een sociaal doel toe te lichten, als 
uitlaatklep voor tevreden of zelfs misnoegde le-
den : waarom niet ? 

Dat is nou exact wat wij nodig hebben : jullie in-
breng om maandelijks een boeiende en ludieke 
Flash in elkaar te steken.  

Dankzij het enthousiasme van Lions moet onze 
Flash uiteindelijk worden wat jullie ervan verlan-
gen ;  de Flash is er door en voor Lions ! Stuur uw 
artikels, foto’s, reacties ... door naar flash112a-reacties@telenet.be

En dat vergaderen niet altijd saai hoeft te zijn, bewijst de foto van onze zomervergadering : 

Aan alle vrienden en familie, een prettig verlof !

Rob Timmermans – secretaris Flash District 112a.

BLOEMETJES IN SINT-NIKLAAS
Vrijdag 6 juni laatstleden werden de klaswinnaars van de Vredesposterwedstrijd van het Sint-
Jozef Klein Seminarie te Sint-Niklaas in de bloemetjes gezet. Op deze zonnige dag werd aan de 
winnaars een boekenbon uitgereikt, en schonk LC Sint-Niklaas-City een laptop aan de school.

Alle laatstejaars-leerlingen werden getrakteerd met een ijsje én een vrije namiddag !

Niets dan blije gezichten !

Comite Vredesposter: Mathie Thielen, Dirk De Man, Kris Hoffelinck LC Sint-Niklaas City

P.R. AND ROCK FOR SPECIALS 
Op 25 en 26 juni hebben LC Assenede-Diederik, LC Meetjesland 
Eeklo, LC Evergem Vlaamse Valleien en LC Zelzate Krekenland 
opnieuw een fantastisch festival georganiseerd en genoten van 
heel wat persbelangstelling! Bekijk de filmpjes!

Http://www.youtube.com/watch?v=TUds_hfPSds

Https://www.youtube.com/watch?v=Var5l6uurcM&feature=yo
utu.be

Wist je dat?
Ons Lionslid Philippe Vanlatum van LC Brugge recentelijk verkozen is als: “Voorzitter van de 
Kamer der Notarissen” met meer dan 95% van de stemmen! 

http://www.lions-112a.be/
mailto:flash112a-reacties%40telenet.be%20?subject=
http://www.youtube.com/watch?v=TUds_hfPSds 
https://www.youtube.com/watch?v=Var5l6uurcM&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=Var5l6uurcM&feature=youtu.be 
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MARKETING
Een commercieel medewerker van Coca Cola komt terug uit het Midden-Oosten. Hij is daar 
geweest om het merk Coca Cola te promoten. Zijn chef vraagt hem: “Waarom ben je er bij die 
Arabieren niet in geslaagd om Coca Cola op de kaart te zetten ?” De man antwoordt: “Wan-
neer ik naar het Midden-Oosten werd gestuurd had ik er veel vertrouwen in om Coca Cola 
daar goed te doen verkopen. Het probleem is echter dat ik geen Arabisch spreek. Ik heb dus 
de publiciteit gelanceerd door middelvan drie afbeeldingen:De eerste stelt een man voor, lang 
uitgestrekt op het hete woestijnzand, volledig verzwakt en uitgeput...De tweede toont een 
man die Coca Cola drinkt...De derde toont dan onze man volledig opgekikkerd en verfrist na 
het drinken van onze Coca Cola.

Deze reclamepanelen werden in alle grote steden verspreid.” 

“Awel, dat had daar toch goed moeten draaien?”, zegt zijn chef hem.
“Dedju, helemaal niet!!!!”, antwoordt de commercieel verantwoordelijke.....
“Wist ik veel, dat die Arabieren van rechts naar links lezen!”.

LIONSCLUBS EN FACEBOOK: EEN EVALUATIE
2 jaar geleden gaf SMiLE seminaries over sociale media tijdens het Europaforum. De bedoeling 
was om Lions wegwijs te maken in de sociale media. Veel Lionsleden waren zeer kritisch, zeker 
ten opzichte van het gebruik van Facebook.  “Vivons heureux, vivons cachés” …

Maar gelukkig kwam snel het inzicht dat sociale media geen blootlegging van privacy hoeft te 
zijn. De voordelen werden door de “believers” breed verspreid: het belang van goede com-
municatie, de gratis publiciteit voor fundraising, het aantrekkelijk maken van Lionsclubs voor 
jonge leden, etc.. speelden daarin een grote rol.

Vandaag kunnen we vaststellen dat er evolutie plaats vond: 50% van de Lionsclubs van het 
District 112A zijn op vandaag actief op Facebook. ALLE FACEBOOKPAGINA’S VINDT U HIER TE-
RUG. Wie zijn Lionsclub wenst te registreren op het wereldwijde Sociale-Media-Lionsnetwerk, 
kan dit via www.lionssmile.org/social-media-directory-about/ en kan via dezelfde website Li-
onsclubs opzoeken en contacten leggen met de geregistreerde clubs van over de hele wereld!

Het sociale media-avontuur is nog niet afgerond, maar de trein is niet meer te stoppen! Stap 
vandaag op en reis mee naar een nieuwe Lionstoekomst …

Sylvie Louagie, LC Oostende BO4

Wist je dat?
Naar jaarlijkse gewoonte wordt ook dit jaar het Belgisch Kampioenschap wielrennen voor 
serviceclubs georganiseerd op zaterdag 6 september 2014 aan manège The golden Quarter langs 
de Westernieuwweg Zuid 99 te Varsenare. Enkel leden van alle Belgische serviceclubs mogen 
deelnemen.
Er wordt gestreden in vijf categorieën verdeeld over drie wedstrijden. Start van de eerste 
wedstrijd is om 13u. 
Alle verdere info plus inschrijvingsformulier is terug te vinden op www.rotary-jabbeke.be.

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?p=4198
http://www.lions-112a.be/?p=4198
http://www.lionssmile.org/social-media-directory-about/
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DISTRICT 112A OP DE INTERNATIONALE CONVENTIE VAN 
TORONTO
Enkele sfeerbeelden....

Met dank aan vice-gouverneur André Goethals voor deze montage.

http://www.lions-112a.be/
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LOOPGRAVEN IN AFRIKA (1914-1918)

De vergeten oorlog van de Congolezen tegen de Duitsers
De Grote Oorlog speelde zich niet enkel af achter de IJzer en aan de Somme. Veel verder 
weg, in het diepe Afrika werd een even bloedige, doch vergeten strijd geleverd. Historicus van 
Vergeten Zaken Lucas Catherine dook in de fotoarchieven van WO I en diepte een verhaal op 
dat nooit de Belgische geschiedenisboeken haalde. De tentoonstelling Loopgraven in Afrika 
1914–1918 brengt het archiefmateriaal samen in een unieke fototentoonstelling en vertelt 
een verhaal dat de loop van onze Europese geschiedenis bepaalde zonder dat het ooit die 
erkenning kreeg.

Hedendaagse Congolese kunstenaars Barly Baruti, Chéri-Benga, Kiangu, Mayamba, Moke Fils, 
Sapin en Teka reflecteren in het tweede luik van deze expo op thema’s die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog al aan de orde waren en vandaag nog steeds aan de grondslag liggen van bloe-
dige conflicten in Congo.

De tentoonstelling Loopgraven in Afrika 1914–1918 is een initiatief van Theater aan Zee in 
samenwerking met de Dienst Cultuur van de stad Oostende en het Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika, Tervuren.

De tentoonstelling loopt van 4 juli tot en met 14 september 2014 in de Venetiaanse gaande-
rijen, clublokaal van LC Oostende.

Meer info: www.theateraanzee.be, www.oostendecultuurstad.be

MAAGDELIJK
LC Kortrijk Mercurius organiseerde zijn Maatjes-voor-Maatjes op 10 juni...
LC Sint-Niklaas City vierde de komst van de Hollandse Nieuwe op 12 juni...

Maar: wat is Hollandse Nieuwe?
Elk jaar doorloopt de haring dezelfde cyclus. In de wintermaan-
den is hij mager en in het voorjaar begint de haring te groeien 
door de aanwezigheid van plankton in het water. Onder gunstige 
omstandigheden kan een haring zich in het voorjaar elke dag 2 
procent vetter eten. Een kwart van zijn gewicht kan uiteindelijk uit 
vet gaan bestaan. In mei, als de haring voldoende vet is, begint de 

jaarlijkse periode waarin op maatjesharing wordt gevist. Die duurt doorgaans tot juli. Haring 
mag dus Hollandse Nieuwe heten als hij goed vet is, en op de traditionele Hollandse manier 
gekaakt, gezouten en gefileerd is. Alle haring die tussen half mei en juli wordt gevangen, gaat 
na het kaken en pekelen de diepvries in. Invriezen is bij wet geregeld om te voorkomen dat de 
mogelijk aanwezige haringworm de consument besmet en ziek maakt. 

Hollandse Nieuwe wordt ook wel maatjesharing genoemd. Deze benaming verwijst naar het 
biologische stadium waarin de haring zich bevindt. Op het moment dat de Hollandse Nieuwe 
wordt gevangen, heeft zich nog niet opnieuw hom en kuit gevormd. Na het jaarlijkse paaien 
is de vis telkens weer ‘maagdelijk’. De aanduiding maatje is een verbastering van maagdje. In 
België is de Hollandse Nieuwe bekend als ‘maatjes’, de Duitsers spreken van ‘Matjes’. 

Wist je dat?
LC De Panne-Westkust een golfwedstrijd organiseert in teams van 2 spelers waarbij o.a. 
de beste Service Club een cheque van 1.000 euro kan winnen ten voordele van zijn sociale 
werken. Er zijn ook tal van andere team- en individuele prijzen te winnen : meer informatie 
op www.lionswestkustgolfchallenge.be. De wedstrijd gaat door op de gloednieuwe Langeleed 
Championship Course van Koksijde Golf ter Hille op 16/08/2014.

http://www.lions-112a.be/
http://www.theateraanzee.be
http://www.oostendecultuurstad.be
http://www.lionswestkustgolfchallenge.be
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HET EUROPAFORUM IN BIRMINGHAM
Het 60-ste EUROPA FORUM vindt plaats van 29 oktober tot 2 november 2014 in Birmingham. 
Birmingham, gelegen in de West Midlands, is met zijn 1 085 000 inwoners de tweede stad van 
het Verenigd Koninkrijk. Ooit de bakermat van de Britse staalindustrie is Birmingham tegen-
woordig het centrum van de dienstverlenende sector. De stad heeft vele bezienswaardighe-
den, shoppingcenters en amusementsgelegenheden.

De Belgische delegatie verblijft in het HILTON NEC METROPOLE hotel waar ook 
het forum plaatsvindt. Alles onder een dak dus.

Het thema van het Forum dit jaar is “Service from the Heart”.

Een Europa Forum is steeds de gelegenheid bij uitstek om Lions uit gans Europa 
te ontmoeten en om nieuwe ideeën op te doen. Het organisatiecomité heeft er 

alles aan gedaan om van dit diamanten jubileum een succes te maken. Alle informatie vindt u 
op de website van het Europaforum.

De deelnamekost, op basis van een dubbele kamer, bedraagt €1.295 (onder voorbehoud van 
de koers van het Britse pond). Deze prijs omvat:

• De vluchten met Brussels Airlines (vertrek op woensdag 29/10 om 11.20 , terug op zondag 
2/11 om 15.40).

• De transfers tussen luchthaven en hotel.

• Het verblijf in het Hilton NEC Metropole hotel met het ontbijt (van 30/10 tot 2/11) en de 
lunches (van 29/10 tot 1/11).

• Het diner van het MD112 op 29/10 en de deelname aan de welkomparty op 30/10 , het ga-
ladiner van 31/10 en het “Host Night Dinner” van 1/11.

• De inschrijving op de verschillende activiteiten van het Forum.

Alle nuttige inlichtingen over uw inschrijving vindt u op de website van het MD112.

YOUTH EXCHANGE ZENDT ZIJN ZONEN EN DOCHTERS UIT!
Hier alvast een warme groet uit Japan van Youth Exchanger Frederik Dudal, zoon van onze 
districtspenningmeester Peter Dudal.

http://www.lions-112a.be/
http://www.europaforum2014.org/
http://www.lionsinternational.be/
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RE-MEMBER WHY ?
Hierbij  in verkorte vorm de drie belangrijkste themapunten voor het Lionsjaar 2014-2015. Al 
deze punten zijn vervat in het jaarthema “re-member why?”
“remember why?” Is de bezinning over de echte betekenis van het Lionisme welke wij bij onze 
intronisatie aanvaard hebben.
“re-member” verwijst naar het herbronnen om tegen 2017 als fiere Lions de 100ste verjaardag 
van het Lionisme te vieren.
Hoe gaan wij ons herbronnen?

1. CEP (Club Excellence Project). Er wordt gevraagd aan alle Voorzitters tegen September 
2014 hun club in te schrijven voor het CEP Lite programme via de site www.lionsclubs.org 
Alle informatie vind je door op de deze pagina bovenaan rechts, onder “search” het woord 
“CEP” te typen en te bevestigen. Hierna kies je het “CEP Lite” programma. De commissies 
GMT (Global Membership Team) en GLT (Global Leadership Team) zullen in de loop van 
september en oktober verdere instructies geven om dit project in alle clubs te doen slagen. 
In de loop van volgend Lionsjaar wens ik een maximum aan clubs met de Club Excellence 
erkenning voor  hun dienstverlening, hun ledenaangroei, hun Lionambassador opleiding, 
hun externe communicatie en hun Lionsuitstraling.

2. Opleiding van één “Lions Ambassador” per club door aan één intrinsiek gemotiveerd 
lid de mogelijkheid te bieden een specifieke opleiding te volgen. Gelieve uw interesse ken-
baar te maken via uw voorzitter zodat uw voorzitter één lid kan afvaardigen.

3. Formuleren van één “Elevator Pitch” per club. Gevraagd wordt om één clubvergade-
ring te animeren met het formuleren, in enkele zinnen, van de betekenis van het Lionsken-
teken welke wij allen fier dragen. Deze Club Elevator Pitch zal als geschenk aan de Gouver-
neur overhandigd worden bij zijn clubbezoek. 

Uiteindelijk is er nog het werk van de Gouverneur.

Aan de 54 clubs wordt gevraagd om, bij het clubbezoek van de Gouverneur, ipv hem een cheque 
te overhandigen,  zelfstandig vanuit iedere club ethisch te beleggen.
Sta even stil bij het feit dat, welk bedrag je club hiervoor ook vrijmaakt, uw Lionsclub eigenaar 
blijft van dit bedrag en dat door de jaren heen uw club met dit bedrag een veelvoud van initia-
tieven zal gesteund hebben.
Het nominaal kapitaal kan steeds gratis binnen de eerste zes maanden van het jaar opgevraagd 
worden.
Dat moet iedere Club doen!!! www.investeermetuwhart.be
Roland De Paepe, Gouverneur 2014-2015

http://www.lions-112a.be/
http://www.lionsclubs.org
http://www.investeermetuwhart.be
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GMT & GLT

GLOBAL MEMBERSHIP TEAM  (GMT)
• de Lionsleden staan centraal
• met volgende accenten:

- gezonde en dynamische Lionsclubs
- behoud van het ledenaantal
- permanente vorming van Lions
- analyse van tevredenheid van de leden
- begeleiden van de clubverantwoordelijken in het formuleren van visie, planning en 
leiding van een club

• het GMT team wordt geleid door een coördinator
• de coördinator is aangesteld voor 3 jaar (2014-2017)
• voor District A is dit PG Harry Buelens, LC De Haan Permekeland
• de 1ste Vice-Gouverneur werkt nauw samen met de coördinator GMT

GLOBAL LEADERSHIP TEAM  (GLT)
• de Clubverantwoordelijken staan centraal
• met volgende accenten:

- de vorming van de verantwoordelijken op alle niveaus
- tevredenheidsanalyse van de Lionsleden
- lokaliseren en vorming van de verantwoordelijken van morgen

• het GLT team wordt geleid door een coördinator
• de coördinator is aangesteld voor 3 jaar (2014-2017)
• voor District A is dit PG Carlos De Troch, LC Aalst
• de 2de Vice-Gouverneur werkt nauw samen met de coördinator GLT

http://www.lions-112a.be/
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NUTTIGE INFO
16/08/2014 - LC De Panne Westkust: 1e Lions Westkust Golf Challenge
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
25/10/2014 - LC Ninove: Singers & Swingers
11/11/2014 - LC Oostende: Concert in de Sint-Jozefskerk
13/12/2014: Algemene vergadering in Brussel
20/03/2015 - LC Oostende: Interserviceclubquiz
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
Ninove Missine Luc
Brugge Zeehaven Tanghe Rik
Evergem Vlaamse Valleien Daeninck Michel
Waasmunster Scaldiana Vranckx Filip
Meetjesland Eeklo Bruggeman Jef
Meetjesland Eeklo Bogaert Alain
Blankenberge De Clerck Ivan
Evergem Vlaamse Valleien Van Paemel Jan
Torhout Casteleyn Wouter
Deinze Claeys Martin
De Panne Westkust Goeminne Luc
De Panne Westkust Vandendriessche Frederik
Waasland Frankart Benoit
Kortrijk Leie Seynaeve Wim
Kortrijk Leie Maes Rudi
Menen Donckels Christophe
Oostende Baeke Henri
Roeselare Mol Martin
Roeselare Appelmans Paul
Brugge Maritime Sallet Bernard
Brugge Maritime De Vos Alexander

Meer details over de nieuwe leden hier.

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?events=lc-de-panne-westkust-1ste-lions-westkust-golf-challenge
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-ninove-singer-swingers
http://www.lions-112a.be/?events=lc-oostende-interserviceclubquiz
http://www.lions-112a.be/?events=lc-waasmunster-scaldiana-new-york-city-of-jazz
http://www.lions-112a.be/?page_id=3269
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IN MEMORIAM
Club Naam Voornaam
LC Roeselare Casier Joseph

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

NIET VERGETEN-WIJ VERWACHTEN JULLIE FOTO’S!

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?page_id=429

