
HET THEMA VAN GOUVERNEUR 
ROLAND DE PAEPE ANNO 2014-2015
RE-MEMBER WHY?

FLASH
DISTRICT 112A
DECEMBER 2014

Deze flash is er door en voor lions.
Graag reacties-opmerkingen-artikels naar flash112a-reacties@telenet.be

INHOUDSTAFEL

Woord van de gouverneur 2
Doofpot politiek? Lion misbruikt P.R.! 3
Club Excellence Process (CEP) 2014-2015: een stand van zaken 3
YAA-zoek de “Witte Raven” onder de jeugd 4
Informatievergadering Youth Camp And Exchange – District A En B 4
Giften door Lions fiscaal aftrekbaar 5
If you can dream it... 5
Nationale en internationale muziekwedstrijd 6
Zaterdagmorgen 6
NASOC 2015 7
Lc Evergem Vlaamse Valleien op de muzikale toer 7
Voedselbanken 2014: debriefing 7
Een kokette dame 8
Mopjes 8
Nuttige info 9
Welkom aan onze nieuwe leden 9
In Memoriam 9

mailto:flash112a-reacties%40telenet.be?subject=


Pagina 2Flash december 2014 www.lions-112a.be

WOORD VAN DE GOUVERNEUR
Voor velen onder ons zijn de koude wintermaanden feestmaanden.

Helaas is dit echter niet voor iedereen weggelegd.

December en januari staan gelukkig voor de Lionsclubs in het teken van voedselbedeling, zij 
het via de voedselbanken of via het uitdelen van sinterklaas en-of kerstpakketten of via andere 
acties.

Eén van de doelstellingen van de Lions is, in het kader van de 100ste verjaardag, tegen decem-
ber 2017, wereldwijd 25 miljoen mensen te helpen in hun strijd tegen de honger.

In District A hebben verschillende clubs niet gewacht op deze oproep om de handen uit de 
mouwen te steken.

Ik richt mij tot alle Lionsclubs welke op de één of de andere manier hiervoor acties hebben 
gepland, deze kenbaar te willen maken zodat het PR-team op de passende wijze deze actie 
bekend kan maken bij het grote publiek.

Dit moet volgend jaar nog meer Lionsclubs motiveren om in dezelfde richting acties op te zet-
ten in de koude wintermaanden.

Gelieve van deze acties foto’s te nemen en ze door te mailen aan ons PR-team op het adres 
flash112a-reacties@telenet.be of info@lions-112a.be 

De individuele acties van District A zullen eveneens kenbaar gemaakt worden aan Oak Brook.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om iedereen hiervoor te danken en jullie nu reeds vreug-
devolle Kerstdagen toe te wensen.

Roland De Paepe, gouverneur

http://www.lions-112a.be/
mailto:flash112a-reacties%40telenet.be?subject=
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DOOFPOT POLITIEK? LION MISBRUIKT P.R.!
Dankzij een gecoördineerde actie van de verschillende instanties kon een ja-
renlang onderzoek recentelijk worden afgerond en werd het veelvuldig mis-
bruik eindelijk openbaar gemaakt. 

Uit tientallen getuigenissen van betrokkenen kon het werkterrein waarbin-
nen de feiten plaatsvonden in kaart worden gebracht. De feiten spelen zich voornamelijk af in 
Oost- en West-Vlaanderen. Het betreft honderden inbreuken. 

De commissie P.R. zélf heeft, na een lange periode van stilzwijgen, gekozen om in de open-
baarheid te treden en een einde te maken aan een ondraaglijke periode van stilzwijgen. Naar 
verluidt heeft de dader, gedreven door een verscheurend schuldgevoel, zijn mishandelingen 
toegegeven en zijn volledige medewerking toegezegd om klaarheid te scheppen in het dossier. 
Hij heeft zich ook geëngageerd om te proberen zijn daden recht te zetten en dit door gebruik 
te maken van alle mogelijke communicatiekanalen. Hij doet dan ook een oproep aan elke Lion 
om uit de anonimiteit te treden en via Facebook, Twitter, Pinterest, Linkedin, maar ook via 
klassieke persdienst, lokale TV, website, zijn of haar club-evenementen publiek te maken!!

Jan Dossche LC Oudenaarde, PR verantwoordelijke District A jan.dossche@dynac.be

CLUB EXCELLENCE PROCESS (CEP) 2014-2015: EEN STAND 
VAN ZAKEN
Dit werkjaar zijn 33 van de 54 clubs van ons district ingeschreven voor CEP. Deze clubs zijn op 
weg om ook door LCI erkend te worden als “excellente clubs”.

De eerste stap in CEP is een zelfevaluatie van de clubwerking door de leden. Hiervoor werd 
een enquête aan de 1158 leden van de deelnemende clubs overgemaakt. Eens de antwoor-
den binnen, zal elke club afzonderlijk een rapport ontvangen. Hieruit zal bljken welke de aan-
dachtspunten zijn en welke verbeteringen aan de clubwerking kunnen worden voorgesteld. 
Vervolgens kan dan een werkschema worden opgemaakt en tot actie overgegaan.

Bravo voor het engagement van Lions Clubs Aalst, Aalst Dirk Martens, Blankenberge, Brugge 
Maritiem, Brugge Zeehaven, Damme Zwin, De Haan Permekeland, De Panne Westkust, De 
Pinte Millennium, Denderleeuw Denderlions, Dendermonde, Gent Gand, Gent Leieland, Gent 
Scaldis, Geraardsbergen, Herzele, Heuvelland, Knokke Zoute,  Kotrijk, Kortrijk Leie, Kortrijk 
Mercurius, Lokeren, Ninove, Oostende, Oostende BO4, Oostkamp, Oudenaarde, Oudenaarde 
Vlaamse Ardennen, Roeselare, Torhout, Waasmunster Scaldiana, Waregem Ascot en Zweve-
gem.

Is uw club ook geïnteresseerd in CEP ? Schrijf dan in op www.lionsclubs.org en wij doen het 
nodige.

Harry Buelens LC De Haan Permekeland, Commissievoorzitter 112 GMT.

Wist je dat?

• In de flash van november een ongelofelijke blunder stond? Een te-
recht misnoegde voorzitter Dirk Haeghebaert mailde ons:
‘Ik ben enorm ontgoocheld inzake de foto van de voedselbank gezien er 
LC Oostkamp  bijgeplaatst werd op de foto waar ik persoonlijk zelf op sta 
als voorzitter van de LC De Haan Permekeland.
Ik vraag dan hier dan hiervoor ook een onmiddellijke rechtzetting.’
Bij deze: onze welgemeende verontschuldigingen!

• Er heel wat commotie is rond het artikel van Alex Dirix in de 500ste 
Lion van November ? En terecht ! Wie zich geroepen voelt te reageren, 
kan dit naar caroline.vanwynsberghe@advocaat.be

http://www.lions-112a.be/
mailto:jan.dossche%40dynac.be?subject=
http://www.lionsclubs.org
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YAA-ZOEK DE “WITTE RAVEN” ONDER DE JEUGD
De Young Ambassador Award (YAA) is een jaarlijks terugkerende wedstrijd waarbij we ver-
dienstelijke jongeren van15 t/m 18 jaar, al dan niet als vertegenwoordiger van een groep, in 
de bloemetjes willen zetten.

Waarom doen we het? De jeugd in een beter daglicht plaatsen, jeugd belonen voor hun per-
soonlijke inzet, jeugdinitiatief ondersteunen en Lions bekender maken. 

Oproep! Wees opmerkzaam en kijk om u heen. Zoek de ‘witte raven’ onder de jeugd. Zoek bij 
uw sociale doelen, in scholen en jeugdverenigingen, in vrijwilligersorganisaties, bij de Leo’s,… 
naar jongeren die zich onderscheiden door hun vrijwillig sociaal engagement.

Onze Belgische deelneemsters Zola Dorjbayar (in 2009), Wafae 
Abakkach (in 2010), Margot Vanfleteren (in 2011) en Coralie 
Knight (in 2014) werden laureaat op het Europaforum. Belgi-
sche jongeren kunnen dus het verschil maken!

Breng uw kandidaten aan vóór 28/02/15. Opgelet: er zijn strik-
te regels te volgen (zie reglement). Voor inschrijvingsformulier, 
reglement & alle info: pascaldemoor@telenet.be

Pascal De Moor, LC De Pinte Millenium, Districtsvoorzitter 112A YAA

INFORMATIEVERGADERING YOUTH CAMP AND EXCHANGE 
– DISTRICT A EN B

Utopolis Mechelen 23 November 2014
Een enthousiaste groep van 70 jongeren en ouders kregen op zondag 23 november heel wat 
informatie over alle mogelijkheden om volgende zomer een onvergetelijke reis mee te maken. 
Het verblijf in een gastgezin voor 1 of 2 weken gecombineerd met een kamp waar heel veel 
jongeren uit alle kanten van de wereld samen op avontuur zijn, wordt bijzonder boeiend.

Na de uiteenzetting over de landen in Europa, USA/Canada en de verre bestemmingen werden 
ook de formele voorwaarden uitgelegd. Vanaf 1 december kan een aanvraagformulier digitaal 
worden ingevuld vergezeld van een Engelstalige brief voor het gastgezin en een pasfoto. Uit 
1 van de 3 voorkeurlanden probeert de commissie dan volgens het principe ‘wie eerst vraagt 
eerst krijgt’, iedereen tevreden te stellen.

Nadien werden de jongeren geprikkeld door het enthousiasme van Femke Costima, districts-
voorzitter B voor het Leo project.

Tenslotte kregen we een boeiende getuigenis van een deelneemster aan het Youth Exchange 
programma van deze zomer uit zone B.

Met een hapje en een glaasje werd de geslaagde voormiddag beëindigd en start het puzzel-
werk vanaf 1 december voor de commissie Youth Camp and Exchange.

Philippe Vergauwe, Districtsverantwoordelijke 112A Youth Camp and Exchange

Wist je dat?

• Uit het verslag van LC Brugge Zeehaven:
OPENSTAANDE VACATURE

Befaamde Brugse service club zoekt, voor onmiddellijke indiensttreding: 
SCHRIJVER 

(ook secretaris genoemd), om notities te nemen op de bijeenkomsten van de club, en deze noti-
ties vervolgens in de vorm van een verslag neer te pennen en aan de clubleden door te mailen!  
Moet kunnen luisteren en schrijven, andere talenten zijn nuttig, echter niet noodzakelijk. Onver-
getelijke verloning in de vorm van gemeende appreciatie van alle clubleden.

• LC Lokeren eind oktober reeds 181 ton textiel heeft opgehaald en de vooruitzichten zijn dat 
zij dit jaar de kaap van de 200 ton zullen overschrijden?

http://www.lions-112a.be/
http://www.lionsinternational.be/cms/uploads/File/young%20ambassador/2014%202015%20Reglement%20Young%20Ambassador%20Award%20(NL)%20MD%20112.pdf
mailto:pascaldemoor%40telenet.be?subject=
http://www.lionsinternational.be/cms/index.php?page=youth-exchange&hl=nl_NL
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GIFTEN DOOR LIONS FISCAAL AFTREKBAAR
Wat betekent een fiscaal aftrekbare gift van 40 EUR of meer voor een fysisch persoon?

Voor het aanslagjaar 2015 geven de in 2014 gedane giften recht op een belastingver-
mindering van 45% van de betaalde sommen, en niet meer op een belastingaftrek. Dus 
niet meer een belastingaftrek tegen het marginaal tarief, schommelend van 25 tot 50% 
voor de hoogste inkomens, maar voor eenieder een belastingvermindering van 45%!. 
Lagere inkomens genieten ook van deze belastingaftrek. Dit is anders van vroeger: hoe 
hoger het inkomen was, hoe hoger de belastingbesparing. Sinds 2012 krijgt iedere belas-
tingbetaler hetzelfde belastingvoordeel, ongeacht het inkomen. Concreet betekent dit 

dat u 45% van uw gift terugkrijgt.

Voorwaarden 

Een belastingplichtige die een gift in geld doet kan deze aftrekken van zijn totale belastbare 
netto-inkomen onder volgende voorwaarden:

De gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling die gemachtigd is om kwijtschriften uit te 
reiken voor giften.

Zij moet per instelling minstens 40 euro per kalenderjaar bedragen. 

Voor de gift wordt door de begunstigde instelling een kwijtschrift uitgereikt.

Medico Lions Clubs Belgium vzw (bankrekening BE02 3631 3256 0240) heeft dergelijke 
machtiging, steunt Lion-to-Lion projecten in ontwikkelingslanden en verdeelt 100% van de 
ingezamelde fondsen aan waardevolle projecten zoals ‘Brillen voor Arequipa (Peru)’.

Elien Van Dille, Voorzitter Medico Lions Clubs Belgium vzw

IF YOU CAN DREAM IT...
If you can dream it…. You can do it…

Als “jong” Lions-lid, na vier jaar via een afvallingswedstrijd voorzitter worden van een mooi 
clubje in het Meetjesland en meteen de kans krijgen om de “Europese “Hoogmis” van de Lions 
bij te wonen, geef toe: qua carrièreplanning niet slecht me dunkt. 

Woensdag 29 oktober: de aftrap wordt gegeven op het 
tarmac van Zaventem; een propeller van Tiroller Airlines 
keurig volgestouwd met 56 Belgen, waarvan 10 uit dis-
trict A, groepscohesie op bevel lijkt me dit. 

Een groot voordeel, aangename ontmoetingen met 
vrienden die je dan veelal aan de bar na een drukke dag 
terugvindt. Je moet het minstens eenmaal meemaken zei 
onze gouverneur en het klopt. Het Europaforum is een 
bijzondere ervaring. Er zijn uiteraard veel kanttekeningen 
bij te maken en als goeie Belg doen we dit ook, veelal aan 
de toog, maar ik onthoud vooral de goeie dingen. Je krijgt 
voeling met de immense NGO die de Lions is, het gevoel 
een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan een bete-
re wereld die je kan delen met zielsverwanten over “alle” 
grenzen heen was voor mij de belangrijkste ervaring.

En al de rest is bladvulling…

Want zoals één van de sprekers het uitdrukte: het pro-
bleem van de Lions is dat we het liever in 500 woorden 
zeggen wat ook in 50 kan…..

En ook niet onbelangrijk: Emma van den Ecker (Belgi-
sche) is  derde geworden in de Lions European Music 
competition  Proficiat………

Luc Verbeke, Voorzitter LC Assenede Diederick 

http://www.lions-112a.be/
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NATIONALE EN INTERNATIONALE MUZIEKWEDSTRIJD
De internationale Lions muziekwedstrijd (Lions European Mu-
sical Competition-Thomas Kuti (LEMC)) vond voor het eerst 
plaats tijdens het Europa Forum in Istanbul (1991). Het MD112 
neemt deel sinds 1998 en kon zich reeds verheugen op twee-
maal de eerste prijs (piano en klarinet) en tweemaal de tweede 
prijs (cello en hobo). Op het laatste Europa Forum in Birming-
ham behaalde onze kandidate Emma van den Ecker (hoorn) de 
derde plaats. De wedstrijd wil jonge (op 1 januari maximaal 23 
jaar) getalenteerde musici begeleiden en aanmoedigen, en optredens van de laureaten sti-
muleren. Jaarlijks is een ander instrument aan de beurt, dit jaar de klarinet. Het land waar 
het Europa Forum plaats vindt organiseert de wedstrijd en bepaalt zowel het instrument, het 
opgelegd werk als de lijst van keuzestukken. 

De kandidaat van MD112 wordt aangeduid via een nationale wedstrijd met een vierkoppige 
jury van vooraanstaande musici: dit jaar in het Koninklijk Conservatorium van Brussel op zon-
dag 12 april 2015 en vrij toegankelijk. Om 9 uur starten de selectieproeven, om 20 uur volgt 
de finale met de drie best gerangschikten. De winnaar zal MD112 vertegenwoordigen op de 
internationale wedstrijd op het Europa Forum 2015 in Augsburg.

Elke kandidaat kan beroep doen op het peterschap van een Lionsclub voor morele en logis-
tieke steun. Het zou mooi zijn indien er zich dit jaar meerdere kandidaten van D112A zouden 
aanbieden. Voor meer info en de deelnemingsvoorwaarden: zie de site van D112A of contac-
teer de verantwoordelijke van het district: Jan Van Eyck, LC Tielt jan.van.eyck@telenet.be of 
tel.051/403141.  

ZATERDAGMORGEN
Zaterdagmorgen op een ontiegelijk uur; Cedric driftig aan de lijn: ‘Geen staking in de Delhaize 
vandaag!’ Ik scheur de parking van de Delhaize op, Cedric is al driftig de checks aan het uitde-
len. ‘Goeie morgen, mevrouw! Mag ik u de bonnetjes van de Voedselbanken meegeven? Ja? 
Alstublieft! U weet toch hoe het werkt? Ja, OK dan en dankjewel!’

Snel komen we tot een typologie:

• Dames, alle dames, jong en oud, knap en minder knap, met of zonder boelekes in de win-
kelkar, weten hoe het werkt, en antwoorden op ons enthousiast aanbod: ‘Ok mijnheer!’ 
‘Dank u, mijnheer!’ En een gelukkige keer, bij het buitenrijden met een overvolle winkel-
kar: ‘Kem gegeve zé meneer!’

• Toch hier en daar een uitzondering: eerder ouwe madammen, van ver zie je dat ze een 
moeilijke nacht hadden, de blik op oneindig, hun karretje sturen ze net niet over je tenen…

• En tenslotte de mannen: typisch is een norse blik, ze bekijken je of je vertegenwoordiger 
bent van een bank die heel veel belastinggeld nodig had om overeind te blijven, op de 
aandringende vraag van ‘je weet toch hoe het werkt’ murmelen ze iets van ‘jaja’ op een 
manier da je meteen beseft dat ze niet zinnens zijn ook maar een cent te doneren…

En met hier en daar een doorgaans oudere Delhaize-klant die je op vertrouwelijke toon pro-
beert toe te fluisteren ‘dat ie gisteren al gegeven heeft’ is onze typologie compleet.

En Cedric is niet te stoppen: ‘Goeiemorgen, mevrouw….’

Patrik Vervinckt – LC Dendermonde, 2de Vice-gouverneur 112 A

Wist je dat?
Elke club verondersteld wordt vertegenwoordigd te zijn op de ALGEMENE VERGADERING van 
onze VZW’s te Brussel (Heizel) op zaterdag 13 december 2014. Uitzonderlijk gaat tegelijkertijd 
ook een extra (mini) Nationale Conventie door met één enkel agendapunt. Voor alle info: klik hier

http://www.lions-112a.be/
mailto:jan.van.eyck%40telenet.be?subject=
http://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/news/132/56/Algemene-Vergaderingen-en-67ste-Nationale-Conventie.html
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NASOC 2015
Op zondag 3 mei 2015 is het weer zover: dan komen alle Belgische Leo Clubs met hun 
doelgroepen samen op het nationale sociale treffen, namelijk NASOC. Deze dag staat 
volledig in het teken van ons maatschappelijk engagement en dit jaar vindt het evene-
ment plaats in ons district! Deze 28e editie gaat door te Blankenberge, in samenwerking 
met het Sealife Center en de Stad Blankenberge, waarbij we een gevarieerd activiteiten-
programma aanbieden om elke doelgroep een onvergetelijke dag te bezorgen! 

Telkens verwelkomen we zo’n 700 à 900 aanwezigen. Plezier verzekerd, wat ook een 
heuse organisatie vereist om dit in goede banen te leiden. Het NASOC-team is volop 

bezig met de nodige voorbereidingen en aangezien we deze dag kosteloos aanbieden aan onze 
doelgroepen, is financiële steun essentieel. Naast de grote zichtbaarheid over de ganse stad, 
zullen ook verscheidene media aanwezig zijn, wat het des te interessanter maakt. Onze op-
rechte dank aan de Lions clubs/zones die dit mooie initiatief reeds hebben gesponsord! Wenst 
u NASOC ook te steunen, aarzel niet om contact op te nemen via info@leoclubs.be!

Elien Vandenbroucke, Leo districtsvoorzitter 112A 

LC EVERGEM VLAAMSE VALLEIEN OP DE MUZIKALE TOER
Hoe kan je een kalenderjaar beter afsluiten dan met muziek? LC Evergem Vlaamse Valleien 
wijkt daarbij af van het klassieke kerstconcert en kiest bewust voor de derde maal op rij, voor 
het jazz-genre in de brede zin van het woord (ook soul, latin en swing komen aan bod).

Dit evenement is bovendien de geschikte gelegenheid om de sociale projecten die onder-
steund worden door LC Evergem, aan een breed publiek voor te stellen en de organisaties uit 
te nodigen om hun cheque in ontvangst te nemen. De sociale commissie, heeft in het voorbije 
werkingsjaar, liefst 11 sociale projecten goedgekeurd. Al deze organisaties worden uitgeno-
digd op de muzikale happening die wij organiseren onder de naam ‘Kerstjazz’ op zondag 14 
december om 19 u in CC Stroming te Evergem-Sleidinge. Alle info daaromtrent is terug te vin-
den op www.lionsevergem.be.

Om in de muzieksfeer te blijven, onze club ondersteunt, samen met een aantal bevriende 
clubs uit de nabije omgeving, niet alleen het welbekende Rock for Specials-festival, maar orga-
niseert en financiert bovendien jaarlijks het ‘schlagerfestival’ voor mensen met beperkingen 
uit de zorgcentra in de regio Groot Evergem.

VOEDSELBANKEN 2014: DEBRIEFING
Dankzij de inzet en met de steun van onze provinciale verantwoordelijken, Serge en Christi-
aan, waren vele clubs klaar om van de actie 2014 een even groot succes te maken als vorig jaar.  
Spijtig genoeg stonden de sterren aan het sociale firmament ietwat ongunstig, waardoor som-
mige clubs gehinderd werden in hun opdracht.  Het enthousiasme was er echter niet minder 
om en er hoeft geen twijfel over te bestaan dat onze leden het maximum uit de kan hebben 
gehaald.  Voorlopig is het nog wachten op de definitieve resultaten, maar we mogen nu reeds 
aannemen dat, gezien de omstandigheden bij Delhaize, het resultaat van het jaar 2014 niet 
kan worden gehaald.  Daarom is het nog belangrijker dan in andere jaren om Serge en Christi-
aan, en allen die nogmaals hebben getoond wat Lionisme in de praktijk betekent, van harte te 
danken voor hun inzet onder niet optimale omstandigheden.  

Marc Temmerman – LC Geraardsbergen, Districtsverantwoordelijke 112A Voedselbanken

Wist je dat?

• 19 december de deadline is voor de PHOTO CONTEST ? De geselecteerde foto’s van uw club 
kan u doorsturen naar els@fotohoet.be 

•  Jean-Baptiste Braet (LC De Panne) er nu reeds in geslaagd is 7 leden te overtuigen zich een 
Lions Visacard aan te schaffen en niet zal rusten vooraleer élk lid van zijn club zijn kaart heeft. 
PG Hugo Delbeke het nog straffer deed en 15 aanvragen heeft verzameld van LC Waregem! Wie 
ook uitleg wenst in zijn club, kan afspreken met Gewestvoorzitter en verantwoordelijke Lions 
Visacard Werner Van Oosterwyck werner.van.oosterwyck@advocaat.be

http://www.lions-112a.be/
mailto:info%40leoclubs.be?subject=
http://www.lionsevergem.be
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EEN KOKETTE DAME
Een kokette dame, genaamd LC Blankenberge, werd 
dit jaar 40 jaar. Op zaterdag 21 juni had ze daarvoor 
wat vrienden en kennissen uitgenodigd voor een 
speciaal verjaardagsfeestje. Eerst werd er wat ge-
speecht en met wierook gezwaaid: zij vertelde eerst 
zelf over haar eerste levensjaren en wat ze toen al-
lemaal had uitgestoken. Haar papa LC Knokke was 
daar ook en die vertelde over haar familiegeschiede-
nis en haar geboorte en dat het zo’n goede dochter 
gebleken was. Hij was ook tevreden met zijn klein-
kinderen: LC Oostkamp, LC Brugge Maritime en LC 
De Haan Permekeland. Zij waren uiteraard ook present. Tussendoor werden enkele klassieke 
deuntjes gespeeld en werden overleden kennissen ook niet vergeten. Een heel leuke verras-
sing was een cadeaucheque die haar beste vriendin LC Brussels Atomium meebracht en waar 
zij direct een goede bestemming voor had! Want sociaal en vrijgevig is ze wel: haar hele leven 
staat namelijk in het teken van sociale werken! Om te tonen dat ze nog jong van hart is volgde 
daarna uiteraard een feestmaal met disco! Ze zegt dat ze minstens 100 jaar wordt! We duimen 
voor haar. U toch ook? 

Joris Debruyne voorzitter LC Blankenberge

MOPJES
Beste Sint,

Mijn wens voor dit jaar is een dikke vette bankrekening en een slank lichaam.
Het zou fijn zijn als u deze 2 niet door elkaar zou halen, zoals vorig jaar.
Bij voorbaat dank...

Moeder en vader nemen Rolandje mee naar de supermarkt, waar Sinterklaas op bezoek is. Wan-
neer de Sint vraag wat Rolandje graag zou hebben, fluistert hij dat in zijn oor. Terug thuisgeko-
men vragen vader en moeder wat Rolandje aan de Sint gevraagd heeft. ‘Dat zullen jullie wel zien 
op 6 december’, antwoordt Rolandje.

http://www.lions-112a.be/
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NUTTIGE INFO
13/12/2014: Algemene vergadering in Brussel
14/12/2014 - LC Evergem Vlaamse Valleien: Kerstjazz
25/01/2015 - LC Lokeren: 10e Recital-Piano met receptie
28/02/2015 - LC Zottegem: Hutsepotactie
06/03/2015 - LC Kortrijk: Filmavond met buffet
20/03/2015 - LC Oostende: Interserviceclubquiz
25/03/2015 - LC Menen: “The Great Gatsby”
24/03/2015 - LC Gent Scaldis: Cinemagala
12/04/2015: Internationale Lions muziekwedstrijd (LEMC)
20/04/2015: Opleiding nieuwe leden
23/04/2015: BAD
24/04/2015 - LC De Pinte Millenium: Wijnkwis
25/04/2015: Districtsconventie 112A in Gent
25/04/2015: - LC Aalst Dirk Martens: The Barry White Experience
07/05/2015 - LC Waasmunster Scaldiana: New York city of Jazz
09/05/2015 - LC Torhout: Wine and Dine
14-25/05/2015 - LC Knokke-Zoute: Tentuinstelling
13/06/2015: Nationale Conventie
21/06/2015 - LC Zottegem: Brunch

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
Club Naam Voornaam
Ghent Seaport Van Den Haute Tom
Kortrijk Leie Dumoulin Dominiek
Oudenaarde Vlaamse Ardennen Van Den Abeele Lode
Zottegem Berlengé Kristof

Meer details over de nieuwe leden hier.

IN MEMORIAM
Club Naam Voornaam
LC Aalst Sonck Eric

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

DEADLINE ARTIKELS FLASH JANUARI: 20 december 2014

http://www.lions-112a.be/
http://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/news/132/56/Algemene-Vergaderingen-en-67ste-Nationale-Conventie.html
http://www.lions-112a.be/?events=lc-evergem-vlaamse-valleien-kerstjazz
http://www.lions-112a.be/?events=lc-lokeren-10e-recital-piano-met-receptie
http://www.lions-112a.be/?events=lc-zottegem-hutsepotactie
http://www.lions-112a.be/?events=lc-kortrijk-filmavond-met-buffet
http://www.lions-112a.be/?events=lc-oostende-interserviceclubquiz
http://www.lions-112a.be/?events=lc-menen-great-gatsby
http://www.lions-112a.be/?events=lc-gent-scaldis-cinemagala
http://www.lions-112a.be/?events=internationale-lions-muziekwedstrijd-lemc
http://www.lions-112a.be/?page_id=3336
http://www.lions-112a.be/?events=lc-de-pinte-millenium-wijnkwis
http://www.lions-112a.be/?events=lc-aalst-dirk-martens-barry-white-experience
http://www.lions-112a.be/?events=lc-waasmunster-scaldiana-new-york-city-of-jazz
http://www.lions-112a.be/?events=lc-torhout-wine-dine-2
http://www.lions-112a.be/?events=lc-knokke-zoute-tentuinstelling-2
http://www.lions-112a.be/?page_id=429

