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WOORD VAN DE GOUVERNEUR
Het einde van mijn clubbezoeken als Gouverneur is in zicht.

Alle clubbezoeken waren voor mij een buitengewone ervaring, waar ik niet enkel de inzet van 
“alle” Lions kon bewonderen (zie o.a. het artikel over de voedselbanken en de bedeling van 
voedselpakketten) maar ook uitvoerig het werk van de Gouverneur kon toelichten. 

Ik dank alle clubs die aandeelhouder geworden zijn van INCOFIN en op die manier het werk 
van de Gouverneur steunen. De sociale impact van dit project heeft niet enkel mij geïnspi-
reerd, doch heeft LCIF aangezet om een Micro Enterprise Pilot Grant uit te werken welke de 
mogelijkheid biedt aan LCIF om bij te dragen aan projecten zoals “INCOFIN”.

Rekening houdende met de interesse van LCIF (Lions Clubs International Foundation) voor 
mijn werk van de Gouverneur finaliseer ik het dossier voor de aanvraag van een LCIF Micro 
Enterprise Pilot Grant.

Bij deze aanvraag dien ik het bewijs van aandeelhouderschap van de Lionsclubs van District 
112A te voegen.

Aan de Lionsclubs welke nog geen bijdrage hebben gestort en dit nog wensen te doen vraag ik 
hen dit niet langer uit te stellen zodat ik de totale bijdrage van alle clubs van District 112A kan 
opnemen in de aanvraag tot het bekomen van de Pilot Grant.

Ik hoop U op de Conventie in Gent op 25 april 2015 het antwoord van Oak Brook te kunnen 
meedelen.

Voor zij die meer willen vernemen over LCIF voeg ik hierbij een link: http://www.lionsclubs.
org/EN/lci-foundation/index.php

Roland De Paepe

Gouverneur 112A

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?p=4353
http://www.lions-112a.be/?p=4353
http://www.lionsclubs.org/EN/lci-foundation/index.php
http://www.lionsclubs.org/EN/lci-foundation/index.php
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X, Y, Z, … OF « IN MIJNEN TIJD »

10 januari 2015 maakt geschiedenis in het district 112A. 
Bijna honderd lionsleden uit bijna alle clubs, alle generaties door elkaar, kwamen bijeen in 
de Holiday-Inn van Flanders Expo. We kregen er een interactieve uiteenzetting over wat we 
met die fameuze CEP-enquête zouden kunnen doen in de clubs. Zouden we nu de sleutels 
krijgen om een excellente club te worden? Carlos De Troch en Harry Buelens kwamen aan het 
woord in de voormiddag om concreet uit te leggen wat die enquête juist betekent, dat die 
wel duidelijk gemaakt werd als hulpmiddel voor de clubs en niet voor het district. Briljante 
en duidelijke uiteenzetting. Dit wordt vóór en dóór de Lions ambassadeurs (op de groepsfoto) 
zeker vervolgd!

In de namiddag kwam, speciaal uit Turkije, een indrukwekkende spreker overgevlogen. Ge-
durende meer dan twee uur boeide Nesim Levi, Lions Past International Director, ons over 
de evolutie van de generaties in de laatste 50 jaar. De ouderen onder ons, de traditionalisten 
van voor 1945, de babyboomers tot 1965, de x-generatie tot 1980, gevolgd door de jongere y-
generatie werden geconfronteerd met hun manier van denken die totaal anders liggen. Willen 
wij, huidige (oudere) Lions, verder rekruteren bij de jongeren, dan moeten wij absoluut mee 
met onze tijd en begrijpen, respecteren en aanvaarden hoe deze jongeren denken! We will 
never say again “in my time”…

Vandaar dat het bespreken van die CEP enquête, waar de verwachtingen van de leden aan bod 
komen, zo belangrijk is voor de toekomst van de clubs !

RESULTATEN VOEDSELBANKEN 2014
Zoals vermeld in een vorige Flasheditie waren de syndicale acties bij Delhaize in de herfst van 
vorig jaar een spijtige spelbreker voor de actie. Op nationaal niveau bedroeg de opbrengst 
549.2890 euro tegenover 681.480 euro vorig jaar (-19,3%). Deze daling is echter niet evenre-
dig gespreid over alle provincies. 

Ons district hield beter stand met een totale opbrengst van 161.673 (-12,5%) verdeeld als 
volgt:

• Oost-Vlaanderen: 101.243 (-15,8%)

• West-Vlaanderen: 60.436 (-8%)

Niettegenstaande de moeilijke omstandigheden leverden sommige zones een uitzonderlijke 
prestatie. Zo namen in Zone 11 alle clubs deel aan de actie. Dat verdient een Oscar! Anderzijds 
bleek nogmaals dat er nog heel veel ruimte is voor vooruitgang, met name in Oost-Vlaanderen 
waar slechts de helft van de clubs deelneemt en het resultaat voor een zeer groot deel te dan-
ken is aan de persoonlijke inzet van Christiaan De Bruyne.

Voorzitters in Oost-Vlaanderen, hier wacht een taak voor de Actie 2015! 

Marc Temmerman, Voorzitter Commissie Voedselbanken District 112 A - LC Geraardsbergen

Wist je dat?
Gouverneur Roland zijn jaarthema wel heel goed heeft uitgekozen: REMEMBER WHY KIKI !
Of liever: vergeet je niet in te schrijven voor de Internationale Conventie in Honolulu-Waikiki. Alle 
info op onze nationale website www.lions.be.

http://www.lions-112a.be/
http://www.lionsinternational.be/cms/uploads/File/file2015/WEBSITE%20NEERLANDAIS%20HONOLULU.pdf
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MAANDELIJKSE ERGERNIS, OF MISSCHIEN TOCH NUTTIG?
Het RME-rapport is zeer belangrijk voor het goed administratief functioneren van het Lionis-
me. Op alle niveaus van onze Lions-organisatie houdt men er aan permanent op de hoogte te 
blijven over alle leden. De RME is de maandelijkse bevestiging door de club en wordt enkel via 
elektronische weg tijdig ingevuld: vóór middernacht van de 24ste dag van de maand.

De clubsecretaris kan als clubverantwoordelijke met zijn persoonlijke login en paswoord via 
de website van het MD dit document opvragen en invullen. Ook de clubvoorzitter, de pen-
ningmeester en de webmaster/internetverantwoordelijke hebben mandaat om ‘den RME’ in 
te invullen. Als er zich geen wijzigingen in het ledenbestand voordoen, vraagt dit slechts en-
kele minuutjes. Als er voor een bepaalde maand wijzigingen waren, dan duurt het amper iets 
langer. Er dient iedere maand een rapport verstuurd te worden (=12/jaar), dus ook als er in de 
voorbije maand geen vergadering plaats had.

Het is belangrijk om nieuwe leden meteen te registeren. Naar het correct opgegeven persoon-
lijk e-mailadres van het nieuw lid worden login en paswoord doorgestuurd. Daarmee heeft hij/
zij toegang tot het private deel van de Lions-websites van het district en het MD. Naar dat-
zelfde e-mailadres wordt ook de ‘Flash’ toegestuurd. En naar het opgegeven thuisadres wordt 
het ledentijdschrift ‘Lion’ toegestuurd.

Van zodra lid geworden in een club is de registratie noodzakelijk om te kunnen genieten van 
de Lions-verzekering. Het zal maar gebeuren dat een lid iets overkomt en omwille van nalatig-
heid vanwege de club het lid niet in aanmerking komt volgens de verzekeringsvoorwaarden.

Omwille van dezelfde redenen is het ook aangeraden om wijzigingen in de persoonlijke coör-
dinaten (e-mailadres, thuisadres, …) door te geven. 

Op basis van de RME-registratie worden de ledenbijdragen voor het district en het MD en 
Lions Internationaal berekend. Dat is dus belangrijk voor eender welke wijziging in het leden-
bestand (nieuw lid, vertrekkend lid, transfert, …).

Tenslotte wordt de tijdige registratie op jaarbasis nagezien als deelnamevoorwaarde bij het 
indienen van een dossier voor het Nationaal Werk.

Doen! De club en de leden zullen er wel bij varen.

Peter De Poorter Districtssecretaris 112 A - LC Roeselare

KREEFTENFESTIVAL
Opnieuw een schitterende editie van het Kreeftenfestival dat jaarlijks plaatsvindt op de 2de 
woensdag van januari bij onze vrienden van LC Kortrijk-Leie en waarop maar liefst 25 verschil-
lende Lionsclubs aanwezig waren.

De 1ste prijs viel opnieuw te beurt aan LC Heuvelland, 
die met de combinatie grootste club-verste afstand, zich 
te goed mag doen aan fantastische wijn! Alle foto’s vind 
je hier.

Wist je dat?
• Onze ere-gouverneur Koning Filip elke editie van de LION ontvangt in 2 exemplaren. Eén om 
te lezen en één om in de archieven bewaard te worden in de Koninklijke bibliotheek?

• De NV BRAET (Jean-Baptiste Braet - lid van LC De Panne) voor het feest ter gelegenheid van 
haar 125-jarig bestaan aan haar gasten gevraagd heeft het sociaal werk Havenzate van LC De 
Panne te steunen en zo maar liefst 11.000 euro verzamelde? Een gouden tip voor uw volgend 
feestje!

http://www.lions-112a.be/
https://onedrive.live.com/?cid=990d6d5ac4d7d8c6&id=990D6D5AC4D7D8C6%2110931&ithint=folder,JPG&authkey=!AAF3sF6HBQ816mE
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LC KORTRIJK MERCURIUS VIERT FEEST IN 2015!!

De vrienden van LC Kortrijk Mercurius vieren hun 25-jarig lustrum op 24 
april 2015.
Het jaar begon al zeer goed met een andere zeer speciale 
verjaardag: Lionsvriend Willy Delaere is op 11 januari 90 
jaar geworden! Willy is life member en heeft een Melvin 
Jones Progressif op zijn palmares. Maar boven alles is hij 
nog altijd één van de meest dynamische leden van onze 
club en bijzonder actief. 

Het volgende feest bij Mercurius wordt beslist onze fund-
raisingactiviteit op donderdag 19 maart 2015 in de aula 
van Vives met een muzikale vertelling over Beethoven en gevolgd door een topreceptie! Jan 
Caeyers vertelt in 9 episodes het leven van Beethoven, daarbij geruggesteund door muzikale 
Beethoven intermezzo’s gespeeld door het Ensor Quartet.

Het lustrumfeest zelf gaat door op vrijdag 24 april 2015 met een academische zitting in 
het stadhuis van Kortrijk in aanwezigheid van burgemeester Van Quickenborne en ver-
volgens een galafeest in het hotel Damier.  2015 is niet alleen een feestjaar voor de 
clubvrienden, maar ook voor de sociaal behoeftigen in onze regio, die we bij deze ge-
legenheid willen bedenken met onze speciale aandacht. Er zijn twee bijzondere projec-
ten:                                                                                                                                       

1. Een oproep naar maatschappelijke verenigingen of projecten met een goed doel. Wij 
voorzien hiervoor een uitzonderlijk budget van 50.000€ 

2. Verderbouwen aan ons SAM-project (= Study Academy Mercurius), waarbij wij minder 
gegoede studenten en studentinnen financiële en/of coaching support verlenen.

Wij stappen dus vol vertrouwen het nieuwe jaar binnen en waarderen de steun van de vele 
vrienden in ons District.

Leeuwegroeten, Marc Naessens, Voorzitter LC Kortrijk Mercurius

KOERS VAN HET CEP AANDEEL BLIJFT STIJGEN

Op 9 februari stond het op 894. Eind december noteerde het 
aandeel van Lions dat aan de enquête deel nam nog op 450. 
Vanwaar die forse groei? 
Onze analisten wijzen op de sterke vraag: REMEMBER WHY?

De enquête gaat hier in detail op in. Wat vindt u van uw lidmaatschap? Value for money? 
Interessant en dus niet verwonderlijk dat ondertussen 38 clubs zijn ingeschreven voor CEP 
en dat 7 andere dit heel binnenkort zullen doen. Dan komt het totaal op ruim 80%. Met zulke 
participatie kan het aandeel alleen maar fors stijgen.

Eind van deze maand komen de eerste kwartaalcijfers. Onze analisten leggen de laatste hand 
aan de resultaten. Deze worden voor analyse aan alle ondernemende clubs overgemaakt. La-
ter zal er ook een rapport worden gepubliceerd over de globale cijfers van het district. 

Wij blijven het voor u opvolgen.

Harry Buelens - Voorzitter Commissie GMT District 112 A – LC De Haan Permekeland

Wist je dat?

• LC HERZELE een uitstekende website heeft ontwikkeld? www.lionsherzele.be

• Wie fouten, onwaarheden of onzorgvuldigheden ontdekt in deze Flash, uiteraard altijd zijn 
vinger mag opsteken of ons mag mailen? Als verzachtende omstandigheid kan worden geno-
teerd dat de redactie zeer zware inspanningen levert voor het bekomen van artikels…

http://www.lions-112a.be/
http://www.lionsherzele.be
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NOORD-ZUID PROBLEMATIEK

19 Januari 2015 Restaurant Weinebrugge - Voordracht Prof. Vervenne 
over De ‘Noord-Zuid Problematiek’ ingericht door LC Brugge Zeehaven.
Voorzitter Christophe Lebbe opent de avond met wensen voor een gelukkig nieuw jaar van 
hoop en vriendschap, genegenheid en solidariteit en blikt reeds vooruit naar 2017, eeuwfeest 
van de Lionsbeweging. Hij verheugt zich dat peter LC Brugge en petekind LC Oostkamp, alsook 
LC Brugge Maritime ruim vertegenwoordigd zijn op deze interclubactiviteit, een initiatief ont-
sproten aan de breinen van de clubvoorzitters van de Brugse regio in november laatstleden.

Na een korte inleiding van Paul Debuysscher komt Prof. Vervenne, ererector KULeuven, aan 
het woord. Als titel van de voordracht is “Hulp aan ontwikkelingslanden” voorbijgestreefd, zo 
stelt de spreker. Hij is in 1989 op verzoek enkele gastcolleges gaan geven in het toenmalige 
Zaïre en kwam er terecht in een wereld van totale wanorde gepaard aan overrompelende 
menselijke warmte, zodat Afrika hem in het bloed gekropen is. Ontwikkelingshulp met geven 
van goederen of geld mist meestal zijn doel, door onvoldoende omkadering of logische plan-
ning. Er moet een “samenwerking voor ontwikkeling” ontstaan. De mondiale context toont 
een kloof tussen arm en rijk die steeds groter wordt in een vicieuze cirkel. Nochtans slagen 
landen erin die cirkel te doorbreken, bijvoorbeeld Ethiopië. De vier valstrikken zijn: conflict, 
natuurlijke rijkdommen, slechte buren, slecht bestuur. Als casus wordt het gegeven ondervoe-
ding ontleed. Huidige instrumenten om economische ontwikkeling op gang te brengen zijn: 
LUMOS (600.000 € jaarlijks), HUBI & VINCIANE (ons wel bekend), MEMISA (gezondheidszorg), 
ARTSEN ZONDER VAKANTIE. Er moet een samenleggen van expertise gebeuren met voor ogen 
de driehoek onderwijs-gezondheid-voeding.

Wat brengt de dag van morgen? Ook voor prof. Vervenne is dit een vraagteken.

De avond werd afgesloten met een receptie, waar er met de eminente spreker kon nagepraat 
worden.

Christophe Lebbe - Voorzitter LC Brugge Zeehaven

DE WONDERE WERELD VAN GOOGLE TRANSLATE…

Rob Timmermans - LC Ronse-Renaix

http://www.lions-112a.be/
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HEDENDAAGSE HIËROGLIEFEN :-) 
Emoticons, iedereen kent ze wel. Je eindigt je zin met een knipoog ;-) waarbij je aangeeft dat 
de inhoud van de zin niet té ‘au serieux’ moet worden genomen. Je vindt ze vooral in elektroni-
sche berichtjes en minder of helemaal niet in de literatuur, maar toch ligt niet het internet aan 
de oorsprong van het gebruik van speciale tekens om emoties uit te drukken. Een overzicht en 
korte geschiedenis...

1862

Een New York Times transcript van de Gettysburgspeech door Abraham Lincoln bevat “(ap-
plaus en gelach ;) “. Een typo of een emoticon?

1963

Freelance kunstenaar Harvey Ball ontwerpt de gele ’smiley” in opdracht een bedrijf als onder-
deel van een campagne om het moreel van de werknemers te versterken. Deze smiley diende 
vermoedelijk als inspiratie voor de huidige grafische emoticons.

19 september 1982

Scott Fahlman, computerwetenschapper aan de Carnegie Mellon University typte de eerste 
:-). Dit wordt gezien als de geboorte van het emoticon. Hij gebruikte de emoticons voor het 
eerst op het interne bulletinboard van de universiteit. Nadat een studentengrap over een be-
smetting aan de universiteit voor onrust had gezorgd, was er een debat ontstaan over de gren-
zen van de humor binnen de instelling. Fahlman stelde een symbooltje voor om 
aan te geven welke boodschappen niet helemaal serieus bedoeld.

Tom Van Kerschaver LC Brugge Maritime    

NIET VERGETEN: ACTIVITEITEN MELDEN ROND VOEDSEL-
BEDELING
Onze Gouverneur had reeds eerder een oproep gedaan om projecten rond Voedselbedeling te 
signaleren. Mogen wij nogmaals aandringen jullie prachtige projecten kenbaar te maken bij…

Naast tal van andere clubs, heeft ook LC Oostende BO4 45 kansarme gezinnen een gelukkige 
kerst bezorgd.

De dames van Lions BO4 zaten niet stil:

Zoals elk jaar werden in de week voor kerstdag de handen effectief 
uit de mouwen gestoken om een reuzelading food en non-food te 
sorteren voor 45 kansarme gezinnen in Oostende.

De goederen worden aan deze gezinnen bezorgd door de vzw ‘t 
Veer, die de thuisbegeleiding doet in deze gezinnen. Vzw ‘t Veer 
kan reeds vele jaren rekenen op de financiële steun van Lions Oos-
tende BO4, maar ook elk jaar opnieuw op die schitterende reuze 
kerstpaketten.

In de loop van het voorbije jaar worden alle goederen gratis ge-
leverd door sponsors, leveranciers en contacten van de leden. De 
drijvende kracht en logistieke directrice in deze operatie is Claudine Luypaert-Michel, die via 
haar zaak ‘primeurs Achiel’ veel sponsering kan bekomen van leveranciers. Maar ook en vooral 
reserveert zij gedurende het hele jaar de nodige stockeerruimte die aan deze deze actie voor-
afgaat.

Bravo Claudine, en hartelijk dank. Zonder jou zou dit niet mogelijk zijn……

Tine Joye - Voorzitter LC Oostende BO4

Wist je dat?
Een foto soms meer zegt dan 175 woorden over het nieuwjaarsdiner 
van LC SINT-NIKLAAS!

http://www.lions-112a.be/
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KRULBOLLING: MEETJESLANDSE TRADITIE
De laatste vergadering van het jaar staat bij Lions Club Meetjesland Eeklo vol-
ledig in het teken van de vriendschap. Hiervoor wordt een Krulbollingcompetitie 
georganiseerd, die gestreden wordt op het scherp van de snee en die menige 
vriendschap zwaar op de proef stelt.

Maar voor de niet-ingewijden is een woordje uitleg op zijn plaats.

Krulbolling is dé sport bij uitstek in het Meetjesland. Er bestaat in Doornzele 
zelfs een heus Krulbolmuseum! Sommigen gaan zelfs zo ver te beweren dat krul-
bolling die buiten het Meetjesland wordt gespeeld geen échte krulbolling is.

Men speelt het spel niet met bollen, zoals de naam doet vermoeden, maar met platte schij-
ven! Er wordt vooral gerold, geschoten, gemeten en gediscussieerd. Naargelang het spel en 
de avond vordert, vermindert de precisie en de juistheid van de puntentelling recht evenredig 
met het op peil houden van de vochtbalans.

Twee “spelregels” wil ik u niet onthouden: de enige toegestane drank is een pint en de enig 
mogelijke maaltijd zijn boterhammen met hoofflakke.

Tenslotte: na de spannende en harde wedstrijd zijn we geen leden kwijtgeraakt.

Patrick Timmermans - LC Meetjesland Eeklo

MOPJES
Lieg nooit tegen een vrouw...

Een man belt naar huis van zijn werk en zegt: “Lieverd, ik ben uitgenodigd om 
mee te gaan vissen in Schotland met mijn baas en een stel van zijn vrienden. 
We gaan een week weg. Dit is een goede gelegenheid om te proberen pro-
motie te maken, dus zou jij zo lief willen zijn om een tas te pakken met vol-
doende kleding voor een week? 
Leg je ook meteen even mijn hengel en visbox klaar? We gaan meteen vanuit 
kantoor, dus ik rijd dan snel even langs huis om alles op te halen. Oh, en ver-
geet niet mijn nieuwe blauwe zijden pyjama in te pakken.” 
Vrouwlief denkt dat aan dit verhaal toch wel een luchtje zit, maar een goede echtgenote als ze 
is, doet ze precies wat haar man gevraagd heeft. Aan het eind van de week komt haar man weer 
thuis. 
Een beetje moe maar verder ziet hij er goed uit. Zijn vrouw verwelkomt hem en vraagt: 
“Heb je veel vis gevangen?” Hij antwoordt: “Ja, heel veel zalm, enkele snoeken en een paar baar-
zen. Maar waarom had je eigenlijk mijn nieuwe blauwe zijden pyjama niet in gepakt?” 
Van haar antwoord ga je smullen ... 
Ze antwoordde: “Maar dat heb ik wel gedaan. Hij zit in je visbox...”

Patatten zijn die mannelijk of vrouwelijk?

Een chique madame rijdt met haar dure wagen naar een boerderij, want ze heeft 25 kg patatten 
nodig. De boer vraagt nogal nors: ‘Mannelijke of vrouwelijke, madammeke?’
‘Hoe mannelijke of vrouwelijke?’ reageert de dame verbaasd.
‘Ja madam, is ‘t nog voor vandaag ? ‘k Heb heel veel werk zenne ! Mannelijke of vrouwelijke?’
De dame, geheel uit haar lood geslagen : ‘Awel, geef mij maar ne keer vrouwelijke!’
De boer gaat naar de stal, komt terug met een zak aardappelen en giet die leeg in de pas schoon-
gemaakte koffer van de wagen.
‘Awel, wat doede gij nu ? Waarom giet ge dat zo los in de koffer ? ‘sakkert de dame geërgerd’.
‘Luister madammeke, g’hebt vrouwelijke patatten gevraagd hé, awel da zijn er zonder zak!’

Vergeet je niet dat?
De deadline voor het indien van kandidaturen voor de Young Ambassasor Award 28 februari 
2015 is!

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?page_id=775
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VERGEET VALENTIJN NIET!

http://www.lions-112a.be/
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NUTTIGE INFO
11/02/2015 - LC Herzele: Comedy Avond „Maniak”
27/02/2015 - LC Brugge Zeehaven: Toneelavond met Walking Dinner
28/02/2015 - LC Zottegem: Hutsepotactie
05/03/2015 - LC Kortrijk: Filmavond met buffet
07/03/2015 - LC De Pinte Millenium: Churchparty
20/03/2015 - LC Oostende: Interserviceclubquiz
21/03/2015: Charter Leo Club Herzele
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
03/05/2015: Leo NASOC
07/05/2015 - LC Waasmunster Scaldiana: New York city of Jazz
09/05/2015 - LC Ronse-Renaix: Party in the Clouds
09/05/2015 - LC Torhout: Wine and Dine
06/04/2015 - LC De Panne Westkust: Paasconcert
07/05/2015 - LC Waasmunster Scaldiana: Jazzavond
10/05/2015 - LC Herzele: Ontbijtactie voor Moederdag
14-25/05/2015 - LC Knokke-Zoute: Tentuinstelling
13/06/2015: Nationale Conventie
13/06/2015 - LC Eeklo Meetjesland: Una Serata Italiana
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
05/09/2015 - LC De Panne Westkust: Golftornooi
17/05/2015 - LC De Panne Westkust: Wijndegustatie

http://www.lions-112a.be/
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-de-pinte-millenium-churchparty
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=leo-nasoc
http://www.lions-112a.be/?events=lc-waasmunster-scaldiana-new-york-city-of-jazz
http://www.lions-112a.be/?events=lc-ronse-renaix-party-clouds
http://www.lions-112a.be/?events=lc-torhout-wine-dine-2
http://www.lions-112a.be/?events=lc-de-panne-westkust-paasconcert-2
http://www.lions-112a.be/?events=lc-waasmunster-scaldiana-jazzavond
http://www.lions-112a.be/?events=lc-knokke-zoute-tentuinstelling-2
http://www.lions-112a.be/?events=lc-eeklo-meetjesland-una-serata-italiana
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/?events=lc-de-panne-westkust-golftornooi
http://www.lions-112a.be/?events=lc-de-panne-westkust-wijndegustatie
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WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
Club Naam Voornaam
Damme Zwin Van Zandweghe Koen
Herzele De Backer Bart
Tielt Verhulst Tom
Tielt Van Waes Tom
Tielt De Leersnyder Dieter
Oostende BO4 Delannoye Anneke
Waregem De groote Frédéric

Meer details over de nieuwe leden hier.

DEADLINE ARTIKELS FLASH MAART: 20 februari 2015

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

