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WOORD VAN DE GOUVERNEUR

Januari 2015

“Melvin Jones, the man whose personal code – “You can’t get very far until you start doing so-
mething for somebody else” – became a guiding principle for public-spirited people the world 
over, died June 1, 1961 at 82 years of age.”

Januari, de maand bij uitstek voor nieuwe beloftes en beste wensen.

Als Gouverneur kan ik niet achterblijven en wens het beste voor 2015 aan alle Lions van Dis-
trict 112A.

Als gewoon lid heb ik mij steeds afgevraagd waarom permanent dient gezocht te worden naar 
nieuwe leden. 

Als Gouverneur ben ik er rotsvast van overtuigd dat een club die geen nieuwe leden aantrekt, 
een club is die niet meer straalt en dus achteruitgaat.

Aan de vooravond van 13 januari, de verjaardag van ons voorbeeld “Melvin Jones”, moet een 
lionsclub en alle leden de leuze van onze stichter indachtig zijn.

Ga naar de link http://lions100.org/EN/index.php en laat U inspireren tot de essentie van het 
Lions zijn.

Re-member why?
Roland De Paepe, gouverneur

http://www.lions-112a.be/
http://lions100.org/EN/index.php
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ZIJN WIJ NU DE ZWARTE PIET?
Herinner jij je nog de kortfilmpjes van Urbanus, net na het nieuws? 
Wel, het nieuws is nu het journaal, en Urbanus is old school. Er was zo’n 
sketch waarin hij zich voortduwde in een rolstoel met formule 1-banden, 
Bad-Year dan nog wel.  Moppen over gehandicapten, dat mag nu niet 
meer.  ’t Zijn trouwens geen gehandicapten, maar mindervaliden.  Net 
zoals een wc-madam een sanitaire helpster is, of een vreemdeling een 
allochtoon. Zelfs het Algemeen Beschaafd Nederlands is niet Beschaafd 
meer. 

Onze woorden worden aan banden gelegd, en ‘verkeerd woordgebruik’ wordt door de maat-
schappij niet meer aanvaard. Maar is het geen pleister op de wonde? Er is niet méér ver-
draagzaamheid omdat je een neger andersgekleurd noemt, een arme minderbedeeld, een 
steuntrekker uitkeringsgerechtigde, of een werkloze werkzoekend.  Overigens komen de beste 
grappen over anders-zijn nog steevast van de negers, de homo’s en de werklozen! Niemand 
van deze minderheden heeft erom gevraagd, maar doorgaans kunnen zij veel beter relativeren 
dan wie de anderen oplegt om daar géén moppen over te vertellen, of karikaturen te tekenen.

Ik heb overigens nog geen enkele andersgekleurde horen klagen over het feit dat wij al eeu-
wen Zwarte Piet laten opdraven. Maar enkele regelnichten (niet verkeerd te begrijpen) vinden 
nu dat dit discriminerend zou zijn? Met die hele heisa daarrond lijkt het wel of net de tegen-
standers van Zwarte Piet enggeestig en discriminerend zijn. Zoals Youp van ’t Hek in zijn nieuw-
jaarsconference zei : als we de discriminatie zwart-wit weg willen zet dan Sinter-
klaas op een zwarte merrie, en best een lesbische merrie. Is iedereen tevreden.

Nee, geef mij maar de ongedwongen en ongecensureerde lol van achter den 
toog, we weten toch zelf wel het kaf van het koren te scheiden. Wil iemand Big 
Brother het zwijgen opleggen want wij zijn wel degelijk de zwartepiet van de 
hele heisa.

Rob Timmermans LC Ronse-Renaix 
Reacties, zonder scrupules, op flash112a@telenet.be 

KINDEREN GENIETEN MEE

LC Waasland - De kinderen van De Steiger genieten mee
Wings for children (www.wingsforchildren.eu) is een organisatie die kinderen met een beper-
king of die het niet steeds gemakkelijk hebben, letterlijk en figuurlijk een dagje in de wolken 
brengen. Voor de meeste kinderen bezorgt zo’n luchtdoop de 
sensatie van los van de grond en van het dagelijkse leven te zijn 
en hiermee hun zorgen te verzachten, misschien wel “even” te 
doen vergeten. Dirk De Meyer van Lions Club Waasland spon-
sort met zijn bedrijf al jaren dit lovenswaardig project en zijn 
broer Frank (tevens piloot in zijn vrije tijd) is actief in de or-
ganisatie. Dirk zorgde ervoor dat 30 kinderen van De Steiger 
VZW (bijzondere jeugdzorg in het Waasland) op 30 september 
konden meegenieten van dit event. LC Waasland trad op als 
cosponsor. Gadgets, animatie en certificaatoverhandiging voor elke deelnemer maakten het 
spektakel compleet. Met als dank: de glimlach van een gelukkig kind. We serve !

Joris De Meester – LC Waasland

http://www.lions-112a.be/
mailto:flash112a%40telenet.be?subject=
http://www.wingsforchildren.eu
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HALLOWEENMARKT VAN LIONS DE PINTE MILLENNIUM
Na twaalf maanden planning en voorbereiding met een tiental Lions leden en vrijwilligers 
zoals Basisschool de Kleine Prins uit De Pinte, Ann Van Durme, school De Veerboot uit Astene 
en opvangcentrum De Liaan uit Eke was het uiteindelijk zover, de eerste editie van onze Hal-
loweenmarkt zag het licht op zondag 26/10/14.

Zestig vrijwilligers hebben keihard gewerkt om er een leuke Halloweenmarkt van te maken, 
met veel activiteiten en optredens voor groot en klein.

Onze website voorspelde al een grote opkomst, met 2.200 on-line bezoekers!

En inderdaad, dankzij al deze inspanningen en de gunstige weergoden kregen we meer dan 
1.500 bezoekers. Niets dan blije gezichten bij jong en oud.

Ook onze gouverneur, Roland De Paepe, was aanwezig om ons initiatief te ondersteunen.

Dankzij de vele bezoekers en sponsors kunnen we een mooie steun leveren aan onze goede 
doelen, de Liaan in Eke en de Veerboot in Gavere.

Een prachtige eerste editie die onze club natuurlijk motiveert om er volgend jaar opnieuw 
voor te gaan.

Philippe Carron , LC De Pinte - Millennium

ZONEVERGADERING BIJ LC DE PANNE OP 16/12/2014
Mooie opkomst uit de 5 clubs op de zonevergadering van zone 11 in De Panne. Voorzitter en 
protocol poseren met boetevarken ‘Maggy’

Wist je dat?
De Voorzitter van LC Kortrijk-Leie, Hugo Snoeck, door de Sint 
werd verrast met een M’EL-VIS SNOEK ?

http://www.lions-112a.be/
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VERWENNAMIDDAG 
Het sociale doel waaraan Lions Club Waregem Ascot de meeste hands-on initiatieven be-
steed, is het VIBSO in Waregem, een school van het bijzonder secundair onderwijs waar vaak 
ook kansarme jongeren naar school gaan. Met het organiseren van activiteiten doorheen het 
schooljaar proberen wij groeikansen aan te bieden aan deze jongeren. Naar jaarlijkse gewoon-
te organiseerden we voor de meisjes van het VIBSO een verwen-namiddag op zaterdag 29 
november in de gebouwen van de school, die voor de gelegenheid als schoonheidssalon werd 
ingericht. 

De meisjes werden ze in 3 verschillende groepjes onderverdeeld om deel te nemen aan de 
verschillende workshops. Zowel de innerlijke als de uiterlijke schoonheid kwam hierin aan bod.

In de workshop Haartooi wasten de Lions-dames de haren van de meisjes om deze daarna 
stijlvol te brushen en op te maken met leuke speldjes. Met de jaren worden ook wij nog vol-
leerde kapsters! In de workshop Make Up werden de gezichten van de meisjes omgetoverd 
en werden de nagels naar wens gelakt. De meisjes weten overigens heel goed wat ze hierbij 
willen en genieten ervan dat ze in de watten worden gelegd.  De workshop Zelfbeeld richtte 
zich vervolgens op het schoonheidsideaal en hierbij konden de meisjes onder begeleiding van 
een orthopedagoog praten over de innerlijke en uiterlijke schoonheid.

Omstreeks 16 uur werden de ouders uitgenodigd voor een receptie waar zij hun mooi opge-
maakte meisjes op de rode loper zagen verschijnen.  Elk jaar een moment-de-gloire! Alvorens 
de meisjes terug huiswaarts keerden, kregen zij elk nog een goodie bag gevuld met allerlei 
staaltjes die door de leden van Lions Club Waregem Ascot doorheen het jaar zorgvuldig wor-
den gespaard.

Jaar op jaar is deze verwennamiddag een succesformule.  Een moment van well being waarbij 
de vriendschapsbanden onderling en met Lions Club Waregem worden versterkt.  

Emilie Martens, Lions Club Waregem Ascot

UIT DE OUDE DOOS
Onze Gouverneur-met-snor ! Maar wie is deze dame ???

Wist je dat?
• Lions Club Oudenaarde en Lions Club Oudenaarde Vlaamse Ardennen een ‘twinmeeting’ 
hielden. Het ging er behoorlijk leutig aan toe !

• In het opmerkelijk verslag van LC Oudenaarde lezen we “Tra-
ditioneel werden op het einde van de winmeeting de ‘fagnons’ 
uitgewisseld, kwestie van iets nieuws boven het bed van de voor-
zitters te kunnen hangen.”

http://www.lions-112a.be/
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VERJAARDAG

Volgende week is het de verjaardag van Melvin Jones.
Melvin Jones werd geboren op 13 januari 1879 en stierf op 1 juni 1961 op 82-jarige leeftijd.

Al deze weetjes vind je op de internationale website van de Lions http://www.lionsclubs.org/
EN/about-lions/mission-and-history/our-history/melvin-jones.php

Melvin Jones – Biography

Read Melvin Jones’ Biography to learn more about the founder of Lions Clubs International:
Melvin Jones was born on January 13, 1879 in Fort Thomas, Arizona, the son of a United States 
Army captain who commanded a troop of scouts. Later, his father was transferred and the family 
moved east. As a young man, Melvin Jones made his home in Chicago, Illinois, became associated 
with an insurance firm and in 1913 formed his own agency.
He soon joined the Business Circle, a businessmen’s luncheon group, and was shortly elected 
secretary. This group was one of many at that time devoted solely to promoting the financial 
interests of their membership. Because of their limited appeal, they were destined to disappear. 
Melvin Jones, then a 38-year-old Chicago business leader, had other plans.
“What if these men,” Melvin Jones asked, “who are successful because of their drive, intelligence 
and ambition, were to put their talents to work improving their communities?” Thus, at his invi-
tation, delegates from men’s clubs met in Chicago to lay the groundwork for such an organization 
and on June 7, 1917, Lions Clubs International was born.
Melvin Jones eventually abandoned his insurance agency to devote himself full time to Lions at 
International Headquarters in Chicago. It was under his dynamic leadership that Lions clubs ear-
ned the prestige necessary to attract civic-minded members.
The association’s founder was also recognized as a leader by those outside the association. One 
of his greatest honors was in 1945 when he represented Lions Clubs International as a consultant 
in San Francisco, California, at the organization of the United Nations.
Melvin Jones, the man whose personal code – “You can’t get very far until you start doing some-
thing for somebody else” – became a guiding principle for public-spirited people the world over, 
died June 1, 1961 at 82 years of age.

Wist je dat?
• Le mariage c’est comme les enterrements: faut éviter d’être dans la première voiture (uit-
treksel uit een clubverslag....).

• Een goede Elevator Speech eindigt met het uitwisselen van businesskaartjes om later het 
gesprek eventueel verder te zetten. Als Lion heb je normaal geen ‘Lions Business kaartje’ op 
zak. Verwijs dan naar je website of je Facebookpagina. Hiermee is meteen ook de waarde van 
een websites en sociale media voor Lions duidelijk!

http://www.lions-112a.be/
http://www.lionsclubs.org/EN/about-lions/mission-and-history/our-history/melvin-jones.php
http://www.lionsclubs.org/EN/about-lions/mission-and-history/our-history/melvin-jones.php
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DOOFPOT POLITIEK? P.R. ZAAK OPGEHELDERD!
Misleiding is een tactiek die veel toegepast wordt, in de politiek, in de media, in de persoon-
lijke relaties, meestal met als doel aandacht te trekken, reacties uit te lokken en de misleidde 
tot andere, op voorhand uitgekiende, gedachten te brengen. 

Beste Lionsvrienden en vriendinnen, zo ook was het de bedoeling van mijn artikel in de vorige 
flash. Enkelen onder U dachten echt dat er iets `loos` was met het reilen en zeilen binnen de 
Lions. 

NIET DUS! INTEGENDEEL: onze vereniging werkt zich in de kijker door talloze fantastische initi-
atieven en organisaties die onze samenleving ten goede komen. MAAR: dit komt véél te weinig 
in de kijker, de PUBLIC RELATIONS hieromtrent kan veel beter. Uw activiteiten en verwezen-
lijkingen meer bekendheid geven, zorgt niet alleen voor meer dynamiek en verbondenheid 
binnen uw club maar via de juiste PR ook bij het grote publiek – de visvijver van uw toekomstig 
ledenbestand. Stuur uw verslagen door van uw fundraisingactiviteiten, via Twitter, Facebook 
en Web-site geven wij er de nodige bekendheid aan!

Jan Dossche, PR-Verantwoordelijke District 112A Jan.dossche@dynac.be

LION SELFIE…
Een selfie is een ‘zelfportret’, doorgaans gemaakt met een smart-
phone of webcam, waarbij de foto geüpload wordt naar een soci-
aalnetwerksite zoals bvb. Facebook,Twitter, Flickr enz. Eén van de 
typische kenmerken van de foto is dat de persoon die is afgebeeld 
de camera vasthoudt. Voor zover bekend werd het woord ‘selfie’ 
op 13 september 2002 voor het eerst gebruikt op een Australisch 
online forum, waar iemand zich verontschuldigde voor het publiceren van een onscherpe foto, 
door te schrijven: “And sorry about the focus, it was a selfie.” 

In 2004 verscheen het woord als tag op Flickr. Sinds 2012 wordt het veelvuldig toegepast. In 
het begin werd het woord wel eens met een ‘y’ op het einde gespeld, later werd ‘ie’ gebrui-
kelijker.

Door de Britse Oxford University Press werd het in 2013 verkozen tot Engels woord van het 
jaar. Het werd in dat jaar voor het eerst opgenomen in de Nederlandse Dikke van Dale en te-
vens verkozen tot het woord van het jaar in Nederland en Vlaanderen. Er zijn diverse varianten 
op de selfie ontstaan, waaronder de stemfie. 

Heb je een leuke LION SELFIE ? Stuur die gerust door naar flash112a-reacties@telenet.be en 
de redactie zorgt er voor dat de LION SELFIE op de districts Facebookpagina komt ! VOOR-
WAARDE: De LION SELFIE moet origineel zijn én het (correcte!) Lionslogo bevatten.

Tom Van Kerschaver LC Brugge Maritime

TIME FOR LEADERSHIP
Volgend jaar organiseert het district verschillende vormingsdagen. We starten al op 10 januari 
met een bijzonder seminarie over CEP. PID Levi Nesim is keynote speaker.

De nieuwe leden verwachten we op maandagavond 20 april 2015. De aankomende clubbe-
sturen volgen op maandagavond 01 juni 2015 en de zone- en gewestvoorzitters sluiten de rij 
op zaterdagvoormiddag 13 juni 2015. De juiste locaties en aanvangsuur worden kortelings 
meegedeeld maar houd nu reeds die data vrij.

Al behoren we tot een organisatie van vrijwilligers toch is het zinvol om een betere kennis en 
inzicht te verwerven over de filosofie en de doelstellingen van de (internationale) organisatie 
waartoe wij behoren. De meerwaarde van deze kennis zal zich zeker vertalen in een nog betere 
clubwerking op vlak van samenhorigheid, fundraising en sociale werken. 

Zin voor zelfstudie? LCI voorziet in een ruime reeks online-opleidingen. Registreer u hiervoor 
met uw Lions ID op http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/leadership-development/
lions-learning-center/index.php. Voor elk wat wils!

Carlos De Troch, LC Aalst

http://www.lions-112a.be/
mailto:Jan.dossche%40dynac.be?subject=
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KERSTDORP SINT-MARTENS-LATEM - FUNDRAISING
Tijdens het weekend van 13 en 14 december 2014 organiseerden de 
Lions Club Sint-Martens-Latem voor de 12de keer op rij een kerstdorp, 
en het was opnieuw een voltreffer, een plaats met heerlijke lekker-
nijen, attracties en leuke ontmoetingen.

Het concept van het kerstdorp is uniek. Het is een samenspel van 32 
enthousiaste Lionsleden en hun echtgenotes samen met tal van ver-
enigingen uit Latem-Deurle en de gemeente. Zoals steeds gaat de in-
tegrale opbrengst van het kerstdorp naar onze diverse goede doelen. 
We zijn onze trouwe sponsors zeer dankbaar zonder wie dit evene-
ment uiteraard onmogelijk zou zijn.

Niet in het minst heeft Charles Dekeyser, halve finalist van de Koningin 
Elisabeth wedstrijd, ongetwijfeld met een zeer geslaagd Lions Kerst-
concert in onze kerk, zijn stempel gezet op deze Kerstdorp editie.

Het aansluitend positief effect van deze organisatie  is het aanhalen van de vriendschapsban-
den tussen de leden, alsook de handhaving van de goede verstandhouding  tussen hun part-
ners. Ook dat werd dit jaar opnieuw bevestigd!

Onze Lionsclub is gelukkig en onze goede doelen zullen er wel bij varen.

Guy Fobe LC Sint-Martens-Latem

HONOLULU HAWAII LCICON
Council Chairperson Gonzales Stubbe en de vier Districtgouverneurs no-
digen u uit om, samen met de delegatie van het Multiple District 112 Bel-
gium, deel te nemen aan de 98ste Internationale Conventie van Lions Clubs 
die in 2015 doorgaat van 26 tot 30 juni in Honolulu in Hawaï. De voornaam-
ste evenementen gedurende die jaarlijkse conventie zijn de internationale 
parade van de Naties, de drie plenaire sessies met de openings- en de slui-
tingsceremonies, de verschillende seminaries, de organisatie van interac-
tieve workshops en de aanstelling van de nieuwe Internationale President. 
Voor ons, zal het belangrijkste moment de aanstelling van onze Council Chairperson en van 
onze vier Gouverneurs zijn.

De Nationale Reiscommissie organiseert het verblijf en de verplaatsing van de Belgische de-
legatie naar die Internationale Conventie. De delegatie zal logeren in het viersterren hotel 
“HYATT REGENCY WAIKIKI” gelegen aan de rand van de oceaan en waarvan de kamers onlangs 
zijn gerenoveerd.

Honolulu is een stukje paradijs, de stad wordt omringd door meer dan 100 stranden. U zal zich 
kunnen ontspannen op de witte zandstranden van Waikiki, wandelen op de paden die leiden 
naar de krater van Diamond Head of de prachtige watervallen van Wainea ontdekken.

Ter plaatse, zijn er uitstappen voorzien zoals het park van Pearl Harbour en het Memoriaal van 
de USS Arizona. Als u wilt deelnemen aan deze Conventie, nodigen we u uit om de WEBSITE 
van MD 112 (www.lions.be) te bezoeken waar u alle praktische bijzonderheden zoals het in-
schrijvingsformulier zal vinden. Klik daarvoor hier.

De Nationale CommissieReizen 2014-2015

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions.be
http://www.lionsinternational.be/cms/index.php?page=internat-convention&hl=nl_NL
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Wist je dat?
• De voorzitter van LC Torhout op de zonevergadering aankondigde dat het plan van de club 
om te verjongen er in bestaat om elk jaar twee nieuwe leden te “maken”. Van een langeter-
mijnvisie gesproken!

•  2015 het jaar 1436/1437 is volgens de Islamitische kalender
 2015 het jaar 2560/2561 is volgens de Boeddhistische kalender
 2015 Vikram Samvat 2071/2072 is volgens de Hindoekalender
 2015 het jaar 5775/5776 is volgens de Joodse kalender
 2015 het jaar 4712 is volgens de Chinese kalender

IEDEREEN HEEFT RECHT OP EEN LEKKERE KERSTMAALTIJD
LC Menen en Salons Cortina slaan de handen ineen om bij kansarme gezinnen uit Wevelgem, 
Menen en Wervik 750 maaltijdpakketten te bedelen.

Een mooie reportage op WTV! Klik hier!

http://www.lions-112a.be/
http://www.lionsmenen.be/
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NUTTIGE INFO
10/01/2015 - Themaseminarie CEP
25/01/2015 - LC Lokeren: 10e Recital-Piano met receptie
11/02/2015 - LC Herzele: Comedy Avond „Maniak”
27/02/2015 - LC Brugge Zeehaven: Toneelavond met Walking Dinner
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
27/06/2015 - LC Tielt: Kleiduifschieting
27/06/2015 - LC Tielt: BBQ en avondfeest
28/06/2015 - LC Tielt: Nationaal 4x4 event

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
Club Naam Voornaam
Aalst Dirk Martens Huylebroeck Jo
Oudenaarde Vlaamse Ardennen Devos Simon
Ronse-Renaix Delanghe Kurt
Zottegem Berlengé Kristof

Meer details over de nieuwe leden hier.

IN MEMORIAM
Club Naam Voornaam
LC Ninove De Vos Leo

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

DEADLINE ARTIKELS FLASH FEBRUARI: 20 januari 2015

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?events=themaseminarie-cep
http://www.lions-112a.be/?events=lc-lokeren-10e-recital-piano-met-receptie
http://www.lions-112a.be/?events=lc-herzele-comedyavond-maniak
http://www.lions-112a.be/?events=lc-brugge-zeehaven-toneelavond-met-walking-dinner
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/?events=lc-tielt-kleiduifschieting-2
http://www.lions-112a.be/?events=lc-tielt-bbq-en-avondfeest
http://www.lions-112a.be/?events=lc-tielt-nationaal-4x4-event-2
http://www.lions-112a.be/?page_id=429

