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WOORD VAN DE GOUVERNEUR
Bij al mijn clubbezoeken heb ik een oproep gedaan om het sociaal engagement van de clubs 
te vermelden op “My LCI”.

Hierbij wordt gevraagd om de sociale activiteiten van de clubs in manuren en financiële bijdra-
gen te vermelden onder de voorgestelde rubrieken :  “Jeugd”, “Zicht”, “Honger” en “Environ-
ment”. Niet toevallig de vier thema’s van het ‘Centennial ‘programma van Lions Clubs Interna-
tional. Om tegen juni 2018 de vooropgestelde uitstraling van 100 miljoen geholpen mensen te 
halen, moeten wij echt méér werk maken van onze ‘Public Relations’.

Volgens mij halen wij reeds op vandaag deze doelstelling, doch zijn wij ons daar zélf te weinig 
van bewust.

Als Gouverneur ondersteun ik het initiatief van Oak Brook en LCIF om het sociaal engagement 
van District 112A internationaal en nationaal méér onder de schijnwerpers te plaatsen. Op 
lokaal vlak tracht het kabinet de clubs bij te staan door ruchtbaarheid te geven aan hun sociale 
acties via de Flash en de Lion.

Internationaal staat de waardemeter van ons district echter nog steeds op nul.

Als Gouverneur heb ik kunnen ervaren dat ons district nochtans goed scoort op de vier fron-
ten.

Vandaar mijn oproep aan alle clubsecretarissen om voor het eerst in de geschiedenis van ons 
district gebruik te maken van de MyLCI tool om de manpower en de financiële bijdragen van 
hun lionsclub, per rubriek van het Centennial programma, te vermelden.

Zij die problemen ondervinden bij het inloggen op “MyLCI” geef ik het advies dit via email mee 
te delen  aan Oak Brook (mailto:mylci@lionsclubs.org) met vermelding van hun ID-nummer en 
clubnummer die je vindt naast de clubnaam in onze directory.

Volg de evolutie van de inzet van alle lionsclubs over de wereld via deze link. Laten wij allen 
samen het mooiste district, ons District 112A, op de kaart zetten.

Roland De Paepe, Gouverneur 112A

http://www.lions-112a.be/
mailto:mylci%40lionsclubs.org?subject=
http://lions100.lionsclubs.org/EN/programs/centennial-service-challenge/index.php
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WEEK VAN DE VRIJWILLIGERS
Uit onderzoek van de Vlaamse regering blijkt dat in heel Vlaanderen naar schatting 1 miljoen 
vrijwilligers actief zijn, die elk per week gemiddeld iets meer dan 4 uur  aan vrijwilligerswerk 
spenderen.

Deze cijfers leggen een enorm waardevol sociaal weefsel bloot, dat niet altijd voor het voet-
licht komt, maar wel enorm veel betekent voor onze samenleving. 

Tijdens de Week van de Vrijwilliger (28 februari - 8 maart) werden door verschillende vereni-
gingen een oproep gedaan aan alle politici om voldoende ruimte te geven aan vrijwilligers en 
hun verenigingen. Deze staan immers onder zeer grote druk en op hun werkingsbudgetten 
wordt bespaard, zij het deze van jeugdverenigingen, buurtcomités, zelfhulpgroepen enz.

En dan zijn er nog de Lions. Vrijwilligers in hart en nieren, die bijspringen waar het nodig is, 
financieel of hands-on. Die niet betaald worden, maar die zélf lidgeld betalen om vrijwilliger 
te mógen zijn…!

De Week van de Vrijwilliger is dan ook het moment bij uitstek om extra dankjewel te zeggen. 
Voor alle inzet die niet altijd voor het voetlicht komt, maar wel een wereld van verschil maakt.

Bedankt LIONS !!!

Caroline Vanwynsberghe – Immediate Past Governor – LC Oostende BO4

WIE HEB IK AAN DE LIJN HALLO, HALLO?
Op 5 februari j.l. heeft LC Brugge een gemeenschappelijke verga-
dering ingericht voor alle Brugse clubs. De gastspreker of, beter ge-
zegd, spreekster, op deze vergadering was Dominique Leroy, CEO van 
Proximus (ex-Belgacom) die een boeiende uiteenzetting gaf over de 
maatschappij die ze bestuurt. Een fascinerende dame, met heel veel 
gevoel voor mensen en tevens een duidelijke visie op de toekomst. 
De koers van het Proximus/Belgacom aandeel liegt er niet om…. 

We mochten ons verheugen een talrijke opkomst te hebben van LC 
Brugge Zeehaven, Brugge Maritime en Oostkamp én hun vrienden en 
kennissen, in totaal meer dan 140 deelnemers! Uiteraard volgde een 
mooie receptie, waar de banden tussen de clubs aangehaald werden. 

Vorig jaar had LC Brugge reeds in dezelfde optiek een gemeenschap-
pelijke vergadering georganiseerd met Thierry Geerts, CEO van Goog-
le België. Het begin van een nieuwe traditie?

Jean-Michel Meertens - LC Brugge

DRINGEND GEZOCHT: FILATELIST
In het vooruitzicht van het honderdjarig bestaan van Lions Clubs International, zal in 2017 op 
Belgisch niveau een officiële postzegel uitgegeven worden.

Het multidistrict richt daarvoor een werkgroepje op. We zoeken een vertegenwoordiger van 
ons district om hieraan mee te doen.

Ben je geïnteresseerd, of ken je een Lionsvriend die dat zou zijn, laat het weten aan André 
Goethals, eerste vicegouverneur 112A via agoethals.lions@gmail.com

Wist je dat?
Ons MD eindelijk een Facebookpagina heeft gelanceerd. Het doel van deze pagina is om uw so-
ciale acties ten voordele van uw regio bekend te maken maar niet om reclame te maken over uw 
activiteiten. https://www.facebook.com/LionsMD112?fref=ts
We Like it !!

http://www.lions-112a.be/
mailto:agoethals.lions%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/LionsMD112?fref=ts
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FEEST!!!
Zoals u ongetwijfeld reeds vernam, plant LIONS CLUB HERZELE op 21 maart eerstkomend de 
oprichting van haar LEO-Club. Deze charter beschouwen wij uiteraard als een hoogdag in de 
25-jarige geschiedenis van onze club.

Onze intenties zijn duidelijk. Via de chartering van onze Leo-club wensen we de ‘ruggengraat’ 
van de charitatieve werking van LIONS Herzele te versterken, opvolging en verjonging te garan-
deren en onze sociale werken te optimaliseren. 

Voor onze aspirant Leo’s betekent de chartering een eerste aanzet tot maatschappelijk en-
gagement, het gezamenlijk aangaan van verantwoordelijkheden en het werken in groepsver-
band. Wij zijn ervan overtuigd dat het lidmaatschap bij een LEO-club onze jongeren zal kneden 
tot goede, integere en maatschappelijk geëngageerde volwassen burgers.

Wij zijn vereerd u te mogen uitnodigen voor onze charterdag, die als thema ‘Casino Royale’ 
kreeg. We hopen alvast op een positieve respons vanuit de clubs in ons district.

Voor bijkomende info kunt u terecht op www.leoclubherzele.be of via e-mail: charter@leo-
clubherzele.be. De uitnodiging vindt u hier.

Francis Fivez – Past Voorzitter – LC Herzele

LA CURE POUR ENFANTS DÉBILES
Lionsclub De Panne Westkust is al 60 jaar heel sociaal actief.
Zie hieronder het bewijs van hun sociaal engagement… reeds in 1956 !
Het betreft een artikel verschenen in de “Flash” van toen, of liever in de nationale ‘Lions’ revue
Er waren nog geen 10 clubs in België.
Hoe ongelooflijk die mentaliteit van toen… 

Wist je dat?
• Reeds in 1919 vrouwelijke leden mochten toetreden tot de Lionsclubs, maar dit door al-
lerhande ‘bylaws’ snel werd afgeschaft en het nog tot 1987 zou duren vooraleer ze opnieuw 
Lionslid mochten worden ??? Je leest er alles over op http://lions100.lionsclubs.org/EN/index.
php.

• Bij de start van de Lionsbeweging in 1917 het lidgeld 1 § bedroeg ?

http://www.lions-112a.be/
http://www.leoclubherzele.be
mailto:charter%40leoclubherzele.be?subject=
mailto:charter%40leoclubherzele.be?subject=
http://www.lions-112a.be/?events=lc-herzele-charter-leo-club-herzele
http://lions100.lionsclubs.org/EN/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/EN/index.php
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WAAR ABRAHAM DE MOSTERD HAALT

Infosessie voor Lions Ambassadeurs
Maandag 30 maart om 19.30 bij Huis van de Bouw, Tramstraat 59 te 9052 Zwijnaarde.

Over de rol van de Lions Ambassadeurs en hoe zij hun functie kunnen waarmaken.

In een tijd waar antwoorden op vragen niet verder liggen dan je smartphone willen wij de 
deelnemers wegwijs maken in de structuur van onze organisatie, haar programma’s en regel-
geving. Het wordt een interactieve avond. Breng smartphone, tablet of laptop mee.

De infosessie staat open voor alle Lions ambassadeurs. Kandidaat Lions Ambassadeurs zijn 
eveneens welkom.

Inschrijvingen bij Carlos De Troch, uiterlijk tegen 23 maart via email (carlos.de.troch@telenet.
be )

OPLUCHTING BIJ LC NINOVE
In een clubverslag van LC Ninove lazen we het volgende:

“We heffen het glas, vooreerst op TOPVROUWEN, in het nieuws omwille van de quota, vervol-
gens uit opluchting, daar we niet verplicht zijn ze in onze club op te nemen…”

100
Gekend als een trouwe vriend al van voor zijn intrede in 1952, 
werd Albert Caron het twaalfde lid sinds de oprichting van de 
club , één van de vier oudste Lionsclubs van België.

Heel snel geïntegreerd, is hij vanaf het begin betrokken in de 
harde kern die aan de basis ligt van de uitstraling en bekend-
heid die de club tot op vandaag typeren. In de jaren vijftig vin-
den wij in de club rond stichtend voorzitter Jean Eeckhout, on-
der meer ook leden zoals Paul Chabeau, Louis De Meyer, Marcel 
Van Besien, Herman De Clercq en Willy De Vynck terug. 

Albert Caron komt uit een bekende Gentse familie. Hij trouwde met Nanette, en ze voedden 
samen drie zonen op. Albert leidde een schildersbedrijf van hoog niveau, met name T.I.P..  Al 
degenen die beroep deden op zijn professionele diensten, waren vol lof over de kwaliteit van 
het uitgevoerde werk .

Hij was van 1955 tot 1957 secretaris van de club. Zijn voorbeeldige klassieke schrijfstijl met 
een tikkeltje gepaste humor veroverde snel zijn lezers. Hij werd een voorbeeld voor al zijn 
opvolgers.

Zijn geestige, uitspattende opmerkingen en ongelooflijk geheugen verbazen iedereen steeds 
opnieuw. Verschillende leden vragen hem regelmatig raad en advies omwille van zijn talloze 
herinneringen en ervaring bij de Lions. 

Vandaag brengt Albert rustige dagen door in het Zoute. Eind vorig jaar, ontving hij het bezoek 
van Gouverneur Roland De Paepe, vergezeld door de huidige voorzitter Baudouin Holvoet met 
zijn echtgenote en omringd door een paar leden van de Club. Zijn levendige getuigenis vol 
anekdotes van het verleden van de club, in de geest van het lionisme, viel alle aanwezigen op.

Tot binnenkort, Albert!

Je Lionsvrienden. 

Wist je dat?
LC Ieper Poperinge op 14 maart Huis Deryckere in een nieuw laagje verf zet ?
En dat ook de dames van LC Wargem Ascot op dezelfde dag hun schildersjas aantrekken om Savio 
op te fleuren ?

http://www.lions-112a.be/
mailto:carlos.de.troch%40telenet.be?subject=
mailto:carlos.de.troch%40telenet.be?subject=
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WHERE THERE’S A NEED
We serve. Dienstbaarheid aan de gemeenschap. Sociale werken.

Als Lions staan we daarvoor. We serve, onze enige, echte bestaansreden.

Maar niets is simpel in onze complexe samenleving. Ook al hebben we heel veel sociale know-
how opgebouwd in onze clubs!

Wat volgt is een greep uit best practices toegepast in menige Lionsclub:

• beleidsmakers uitnodigen in de club (bv. minister federaal of regionaal bevoegd voor sociale 
zaken)

• proactief info geven over Lionswerking aan lokale verenigingen – deze weten niet hoe Lions 
te benaderen

• draagvlak creëren in de club – we serve is meer dan een cheque afgeven; hands-on activitei-
ten zijn de kortste weg naar een hecht team!

• echt dringende noden inventariseren, wachten op aanvragen werkt niet echt!
• zichtbaarheid creëren in de regio (bv. bestelwagen gefinancierd door Lions, met logo!)
• verantwoordelijken van projecten die we steunen uitnodigen op de clubvergadering, voor 

toelichting.
• en: hefbomen creëren, door samenwerking met andere clubs, en meer nog, door als club én 

als lid te doneren aan het LCIF!
Met dank aan vele vrienden van zone 32, voor de rijke discussies over dit thema!

                                                                                            ….THERE ’S A LION!
Patrik Vervinckt – 2de Vice-Gouverneur – LC DENDERMONDE

MYSTERIE

Mysterie..., een kasteel..., verrassing..., een schitterend resultaat,… wat 
een Valentijn allemaal kan doen ?
Zowel bij LC Oostkamp als bij LC Brugge Maritime kende de maand februari een mysterieus 
verloop. We werden door onze respectievelijke protocolchefs uitgenodigd met partners om 
aanwezig te zijn in het kasteel Tudor, de mannen om 19 u, de partners om 21 u en deze uitge-
dost met een ‘big touch of red’. Wat zou het worden? Alle fantasieën/ fantasmes gingen over 
de lippen!

De ontvangst de dag zelve door de beide voorzitters Gerrit en Luc was hartelijk. Daarna de ver-
lossende oplichting van de sluier: een briefing van floriste Veerle van ‘Maison Fleurie’, partner 
van Tom van LC Brugge Maritime, over de taak die de Lions leden te wachten stond: het sa-
menstellen van een vuurrood bloemstuk naar levensecht model voor onze Valentijnspartner.

Een uitstekende organisatie waar elk lionslid een schort voorgebonden kreeg, aan een tafel 
kon zitten en alle bloemstukingrediënten creatief kon samenstellen.

Ondertussen hapjes van het huis en wijnproeverij uit het kasteel ‘La Mazelle’ (familie Sioen uit 
Ardooie). Juist getimed en goed op tijd konden we onze partners rond 21 uur verrassen met 
onze creatie, waarna nog een receptie volgde en een nadere kennismaking met lionsleden uit 
een andere club.

Voorwaar een leuke, originele en vooral liefdevolle Valentijnsavond …..en het was eens iets 
anders !

Philippe De Wulf – secretaris LC Oostkamp

http://www.lions-112a.be/
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UIT DE OUDE DOOS
Zo zag LC Geraardsbergen eruit  in 1988 op de jaarlijkse BBQ bij Geert Groenhof.
Let op de jonge man helemaal rechts…

De Club telde toen géén tachtigers, bijna géén zeventigers, enkele pre-gepensioneerden en 
een grote groep jongelingen.

LENTE DOET DROMEN VAN TUINEN

TENTUINSTELLING van 14 mei tot en met 25 mei 2015 in Knok-
ke-Heist, een organisatie van Lions Club Knokke-Zoute
Kunst beroert klein en groot, jong en oud.

Kunst maakt gevoelens los, zet aan tot reflectie en leidt tot discussies en dialoog.

47 kunstenaars uit het nationale circuit zijn geselecteerd om hun werken te tonen aan het 
publiek in 14 privé -tuinen in de gemeente Knokke-Heist.

Hierdoor worden de drempels tussen publiek en kunst niet enkel verlaagd, ze worden weg-
genomen. Kunst is immers geen elitaire aangelegenheid, maar is iets waar iedereen moet aan 
kunnen, waar iedereen aanspraak kan op maken. Kunst is een vorm van communicatie die in 
principe voor iedereen toegankelijk moet zijn. De kunst naar de mensen brengen, en de men-
sen naar de kunst.

Voor deze editie werken we samen met 4 verenigingen uit Knokke-Heist. Hierdoor zijn er heel 
wat nieuwe locaties en een totaal nieuwe, boeiende fietsroute. De spontane medewerking 
met de Stichting Luc Peire in deze editie draagt bij tot de kwaliteit van het aanbod die we met 
deze editie willen nastreven. Uiteraard blijft het onze bedoeling om met deze organisatie di-
verse vzw’s in de regio en daarbuiten financieel te steunen. De medewerkers van deze vzw’s 
bieden logistieke steun aan de organisatie.

De participerende serviceclubs willen op duurzame wijze bijdragen tot meer rechtvaardigheid, 
democratie en met respect voor diversiteit.

Luc Michils – LC Knokke-Zoute

Wist je dat?
Onze Gouverneur reeds 47 elevatorpitches mocht horen tijdens 
zijn 48 clubbezoeken? Hierover meer op de conventie van 25 april 
in Gent !

http://www.lions-112a.be/
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MOPJES 
(uit het verslag van LC Ronse-Renaix- door Didier Fonck)

A vingt ans, les seins d’une femme sont comme des melons,  bien ronds et bien fermes….Entre 
trente et quarante ans, ils sont commes des poires, encore agréables….Après cinquante ans, 
ils deviennent commes des oignons …. Tu les regardes et tu pleures.

Pourquoi le dictionnaire s’appelle-t-il “Larousse” ? 
Parce que s’il s’appelait “La Blonde”, il n’aurait que deux pages 

Kom eraf, zei de agent, of ik zet u er op.

De beste arts is de huidarts. Je hebt al je uitslag voor je binnen bent.

Arafat was zijn sjaal kwijt, hij had er zijn yasser over gehangen.

Er komt een man bij de hoeren en tikt op het raam en vraagt “hoe duur?” 
Zegt de vrouw “30 euro”
Zegt de man “niet duur voor dubbelglas!”

Gisteren stonden we nog voor een afgrond. Vandaag staan we weer een stapje verder.

““Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you 
didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from 
the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. 
Explore. Dream. Discover.” “
Mark Twain

http://www.lions-112a.be/
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NUTTIGE INFO
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
24/03/2015 - LC Gent Scaldis: Cinemagala
25/03/2015 - LC Menen: “The Great Gatsby”
28/03/2015: Leo Lions Summit
06/04/2015 - LC De Panne Westkust: Paasconcert
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
24/04/2015 - LC Izegem: Optreden Raymond Van Het Groenewoud
24/04/2015 - LC Denderleeuw: Avant-Première
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
07/05/2015 - LC Waasmunster Scaldiana: Jazzavond
09/05/2015 - LC Ronse-Renaix: Party in the Clouds
09/05/2015 - LC Torhout: Wine and Dine
10/05/2015 - LC Herzele: Ontbijtactie voor Moederdag
14-25/05/2015 - LC Knokke-Zoute: Tentuinstelling
30/05/2015 - LC Wetteren Rozenstreek: Rozenrally
06/06/2015: 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
17/10/2015 - LC De Panne Westkust: Wijndegustatie

http://www.lions-112a.be/
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-herzele-charter-leo-club-herzele
http://www.lions-112a.be/?events=lc-gent-scaldis-cinemagala
http://www.lions-112a.be/?events=lc-menen-great-gatsby
http://www.lions-112a.be/?events=leo-lions-summit
http://www.lions-112a.be/?events=lc-de-panne-westkust-paasconcert-2
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-izegem-optreden-raymond-van-het-groenewoud
http://www.lions-112a.be/?events=lc-denderleeuw-avant-premiere
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-waasmunster-scaldiana-jazzavond
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-knokke-zoute-tentuinstelling-2
http://www.lions-112a.be/?events=lc-wetteren-rozenstreek-rozenrally
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
Oudenaarde Vansteenbrugghe Bart
Deinze Verbeke Johan

Meer details over de nieuwe leden hier.

IN MEMORIAM
Club Naam Voornaam
LC Kortrijk Leie Byttebier Hans
LC Zwevegem Vancauwenberghe Tom

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

DEADLINE ARTIKELS FLASH APRIL: 20 maart 2015

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

