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HERMAN VAN ROMPUY TE GAST IN HET KASTEEL VAN LEB-
BEKE

Op zaterdag 7 februari heeft LC Dendermonde Herman Van Rompuy uitgeno-
digd voor een exclusief gesprek. Als eerste voorzitter van de Europese Raad 
de voorbije vijf jaar, mag Herman Van Rompuy beschouwd worden als de 
belangrijkste Belgische politicus van de laatste 30 jaar.

De commissie “Herman” van LC Dendermonde heeft alles in het werk gesteld 
om deze avond te laten uitgroeien tot een bijzonder evenement. 

Vanaf 19 uur werd een aperitief aangeboden, waarna het gesprek volgde met 
onze hoge gast. Om pittige vragen te kunnen stellen werd beroep gedaan op 
niet minder dan Phara De Aguirre, VRT-journaliste. 

Met zijn “HAIKU-bundels” wordt Herman Van Rompuy geciteerd als woordkunstenaar en dat 
is LC Dendermonde niet ontgaan. Een verkoop van deze werken werd georganiseerd waarvan 
de opbrengst deels ten goede komt van het FWRD (Fonds voor Wetenschappelijk Reumatisch 
Onderzoek) en deels bestemd is voor andere sociale werken van onze club.

Als tweede luik van de avond volgde de jaarlijkse Charity-Diner. Een perfecte combinatie en 
opnieuw was dit een culinair succes. LC Dendermonde mocht rekenen op een mooie opkomst 
van leden, vrienden en sympathisanten. Ambiance en muziek tot in de late uurtjes zorgden 
voor tevredenheid van alle aanwezigen.

Ook dankzij de bijdragen van sponsors kan onze sociale commissie een passend antwoord 
geven  aan de aanvragen van noodlijdenden en hulpbehoevenden. 

Dirk De Cuyper – LC Dendermonde

PRIMEUR IN ZONE 11
Op 9 Maart 2015 waren 73 Lions en Leo’s uit Zone 112A -11 getuige van een primeur. Niet de 
Lions, maar wel de Leo’s uit Oostende namen de organisatie van een officiële zonevergadering 
op zich. Ook Vice-Gouverneur André Goethals wilde deze avond niet missen en hij kreeg gelijk. 
De gastvrijheid en openheid van de Lions, en de jonge dynamiek en het enthousiasme van de 
Leo’s leidden tot energie en vermaak, wat de avond tot een voltreffer maakte. Het was duide-
lijk: Leo’s en Lions vormen één familie. 

Het binoom Leo-Lion op zich kan omwille van zijn diversiteit 
reeds leiden tot buitengewone resultaten. Hechtere banden 
smeden zal dit familiegevoel ongetwijfeld versterken, de door-
stroom van Leo tot Lion stelselmatig bestempelen, en het sociale 
draagvlak van onze organisatie sterk bevorderen en uitbreiden. 
Dat dit initiatief van Lions Club De Haan en Leo Club Oostende 
verder mag inspireren!

Jeroen Neirinck – Voorzitter Leo Club Oostende

Wist je dat?

• PCC Elien Van Dille (LC Ronse-Renaix) op de zonevergadering van zone 11 eerst werd aan-
gekondigd als lid van LC De Haan en daarna van de Leo Club van Ronse ? Van transferts gespro-
ken…

•  De Internationale Statuten voorzien dat alle clubs in de maand maart  van ieder jaar hun 
verkiezingen moeten houden, om zo hun nieuw bestuur samen te stellen voor het komende 
jaar dat op 1 juli begint. Tegen einde april moeten al die nieuwe besturen zijn doorgegeven 
naar Oak Brook Dat is ook een statutaire verplichting. Hoe je dit doet lees je hier!

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?p=4636
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WIJ WORDEN 100 JAAR! (EN OOK NOG EENS 50...)

LIONS INTERNATIONAL bestaat  in 2017 100 jaar. Tijd voor een FEEST! We 
zijn immers helemaal niet geruisloos zo oud geworden.
Inderdaad, we served all the way. Door de lokale projecten van al onze clubs maar ook en 
vooral dankzij het LCIF - volgens de Financial Times de beste NGO ter wereld - het internatio-
naal fonds van onze vereniging, dat in 2018 eveneens 50 jaar oud wordt. Op 50 jaar tijd werd 
680 miljoen USD besteed, waarvan 400 miljoen USD aan Sight first-campagnes. Denk echter 
ook aan alle steun van het LCIF bij natuurrampen (Tsunami, Hayan, …), de steun aan Jeugd op 
allerlei vlakken (Quest, straatkinderen, …) en gezondheid in het algemeen (bouw ziekenhui-
zen, mazelen, …).

Steeds belangrijker worden ook de subsidies (grants) aan de clubs voor lokale projecten. Zo 
werden er in ons district de laatste 10 jaar grants uitbetaald aan clubprojecten voor 329.000 
USD of 45 % van al de toegekende grants in België. Echter is er een grote disproportie tussen 
wat we krijgen en wat we geven. Ons district schonk vorig jaar amper 2.066,67 USD…

Het LCIF is dus niet populair als het gaat om het te steunen. We schenken wél als het gaat om 
grote campagnes, doch is dit onvoldoende, gezien de stijgende vraag, ook in ons district naar 
Grants.

Het wordt tijd dat we ons in het kader van ons eeuwfeest bewust worden dat het LCIF ONS 
fonds is, dat we op jaarlijkse basis dienen te steunen. Ook jullie club kan door bvb. 50 EUR per 
lid per jaar (of als de sociale kas niet zo groot is, een beetje minder) te voorzien, uit de sociale 
kas, het verschil maken.  Dit is des te meer het geval nu heel wat privé partners onze projec-
ten van het LCIF daadwerkelijk steunen, zo onder meer de Bill and Melinda Gates Foundation, 
Bausch and Lomb, Johnson and Johnson, Carter Eye Center, Noor DUBAI, Pfizer…)

Alleen als LIONS daadwerkelijk ons eigen fonds steunen, behouden we onze geloofwaardig-
heid t.a.v. onze privé partners en kunnen LIONS niet alleen lokaal of regionaal, maar ook inter-
nationaal hun stempel drukken op ALLE noden in de wereld. Het weze herhaald: elke club, ook 
de uwe, kan steeds beroep doen op het LCIF als er een project van uw club plots veel fondsen 
nodig heeft, tot 200.000 USD per project!

LIONS INTERNATIONAL rekent op haar leden, maken jullie dit aub bespreekbaar in jullie club?

Werner Van Oosterwyck - LC Oostende, Gewestvoorzitter Gewest I - Districtsverantwoordelijke 
Centennial

IEDEREEN WELKOM OP DE NATIONALE LIONS MU-
ZIEKWEDSTRIJD  
Op zondag 12 april 2015 vindt de nationale muziekwedstrijd voor klarinet plaats in het Konink-
lijk Conservatorium in Brussel, Regentschapsstraat 30. 

Er zijn 4 kandidaten voor district 112A (op een totaal van 13). De selectieproeven beginnen 
om 10.30 uur, de proclamatie om 17 uur. De finale met de drie best geklasseerde kandidaten 
begint om 20 uur, gevolgd door de proclamatie en receptie.                 

De winnaar van deze nationale wedstrijd zal de kleuren van het MD112 verdedigen in de Lions 
European Musical Competition op het Europaforum in Augsburg in oktober 2015. Iedereen 
mag bij de selectieproeven en de finale aanwezig zijn om de jonge musici aan te moedigen: zij 
zullen jullie aanwezigheid ten zeerste waarderen.  De toegang is gratis.

Wij hopen op een talrijke opkomst van district A, in het bijzonder van de clubs die het peter-
schap hebben opgenomen. Info bij jan.van.eyck@telenet.be (LC Tielt) of op de website van 
district A.

Jan Van Eyck - LC Tielt

Wist je dat?
Een zonevoorzitter, die hier niet bij naam zal worden genoemd, graag ‘hotpants’ ziet, dan nog 
van die lederen? 50 shades of Lions? (Afgedankte exemplaren mogen opgestuurd worden naar 
de Flashredactie)

http://www.lions-112a.be/
mailto:jan.van.eyck%40telenet.be?subject=
http://www.lions-112a.be/?page_id=766
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BACK TO THE ROOTS
Op 3 mei is het eindelijk zo ver en vindt in Blankenberge NASOC plaats. Dit jaar is er eentje 
back to the roots: we organiseren volledig zelf een onvergetelijke dag aan zee! Iedere Leo 
Club en zijn doelgroep brengen een bezoek aan het Sealife en daarna volgen er nog 2 gekozen 
activiteiten, zoals zeerafting, Belle Epoque expositie, strandspelen, fotozoektocht,… De dag 
sluiten mooi af met een fantastische slotshow in het casino; de deelnemers gaan ook met een 
goed gevulde goodiebag naar huis. Net zoals de voorbije jaren willen we deze dag gratis blij-
ven aanbieden. Niet alleen kunnen we veel Leo’s warm ma-
ken voor dit event (reeds 830 voorinschrijvingen !!!), maar 
ook zeer veel Lions! Enerzijds dankzij jullie grote financiële 
steun, maar ook via organisatorische ondersteuning, zoals 
het voorzien van het casino, de lunch, ... In naam van ons 
en vooral onze doelgroepen: bedankt! Wij hopen op deze 
dag een grote delegatie Lions te mogen verwelkomen.

Het NASOC team draait op volle toeren en wij schakelen 
nog een versnelling hoger om alles rond te krijgen. Tot zon-
dag 3 mei?

Het NASOC-Team

REMEMBER WHY?
Gouverneur Roland De Paepe heeft het werkjaar in het teken van “Remember Why?” gezet. 
Het is een bezinning over het waarom van ons engagement als Lions. Bezinning is belangrijk 
omdat overtuigde en geëngageerde Lions borg staan voor een goede clubwerking en een sterk 
sociaal engagement. Om dit thema te realiseren werden twee concrete en complementaire 
middelen ingezet, namelijk het Club Excellence Process (CEP) en de Ambassadeurs van het 
Lionisme.

Het CEP heeft als doel om stil te staan bij de clubwerking en het lidmaatschap om vervolgens 
praktische actiepunten uit te werken die de efficiëntie van de clubs en de ledentevredenheid 
verbeteren. 

“Lions Ambassadeurs” op hun beurt engageren zich in de clubs om het Lionisme duidelijker 
en beter bekend te maken. Zij spelen zo een belangrijke rol om de communicatie over onze 
waarden en doelstellingen te verbeteren.

Samen met GLT werden opleidings- en infosessies georganiseerd om de nodige Lions te vor-
men voor deze opdrachten. Met de vice-gouverneurs werd overeengekomen om deze actie 
gedurende de twee volgende jaren aan te houden. 

Het CEP en de Lions Ambassadeurs moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van het Lionisme in 
district 112A er verder op vooruit gaat. Deze kwalitatieve benadering moet er op termijn ook 
voor zorgen dat de gestage groei van het ledenaantal in het district gegarandeerd blijft.

Van de 54 clubs hebben er zich reeds 39 ingeschreven voor het CEP (72%). Een aantal andere 
clubs overwegen de deelname. Ook zijn er 37 Lions die zich hebben opgegeven als Lions Am-
bassadeurs. 

Als district zijn we er dan ook van overtuigd dat deze gezamenlijke actie een bijdrage zal leve-
ren voor de clubwerking, de ledentevredenheid en de groei van het Lionisme in het district.

PDG Harry Buelens - GMT D112A

Wist je dat?
Het Lionslogo in de loop der tijden meermaals gerestyled werd ? Gebruik 
dus het CURRENT LOGO of het CENTENNIAL LOGO!

http://www.lions-112a.be/
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ZONEVERGADERING, INTERNATIONAAL EN TUSSEN DE 
WIELRENNERIJ

Op donderdag 5 maart 2015 vond de tweede zonevergadering A12 plaats bij Lions 
Club Brugge in Weinebrugge te Sint-Michiels.

Bij aankomst was het op de parking laveren tussen de grote bussen van een wiel-
rennersploeg die druk in de weer was om koersfietsen in elkaar te steken, mecanie-
ken te olieën….de echte sfeer van de wielrennerij. Men kon er niet naast kijken: de 
voorjaarsklassiekers zijn begonnen.

Na de voorafgaande zonevergadering tijdens dewelke het basisthema van de CEP 
enquète en de volgende te nemen stappen tot verbetering werden besproken, kon 

de plenaire samenkomst van start gaan met ruime delegaties van de 7 clubs uit de zone. On-
geveer 75 deelnemers schoven mee aan tafel.

Opmerkelijk was de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van LC Roubaix, de jumelage-
club van LC Brugge en een vertegenwoordiger van LC Nice die op verkenning kwam om een 
bezoek van zijn club aan Brugge tijdens het Pinksterweekend voor te bereiden…..of was er 
meer aan de hand en kwamen de Fransen met een wielrenners-spionnage opdracht? Je zou 
vandaag de dag overal spoken kunnen zien!

Tijdens het smaken van de Bekegemse eend kon een collegae van LC Waregem Ascot haar 
‘paardenkopjes’ verkopen voor hun sociale doelen; een snelle en overweldigende verkoop, 
maar of de rekening uiteindelijk klopte moet je aan de CEP verantwoordelijke van LC Brugge 
vragen !?!

Philippe De Wulf – ZonevoorzitterA12 en Secretaris LC Oostkamp

16%
Tot vandaag telt de wereld 16% kinderen die niet tegen mazelen ingeënt zijn.

Levens redden, vooral het leven van kinderen, blijft de belangrijkste boodschap tijdens de 
Wereld Vaccinatie Week die plaatsvindt van 24 tot 30 april 2015. Vaccinaties worden erkend 
als een van de meest effectieve en efficiënte publieke gezondheidsinterventies. Via ons pro-
gramma One Shot, One Life, het Lions initiatief tegen de mazelen, redden Lions het leven van 
kinderen met 1 dollar, 1 vaccinatie tegelijk.

Zoals vorig jaar herdenkt LCIF deze Wereld Vaccinatie Week. Want onze actie is nog niet ten 
einde. Op de jaarlijkse conventie in Hamburg (2013) hebben wij ons verbonden om tegen 
2017, 100ste verjaardag van Lions Clubs International, 30 miljoen USD in te zamelen.

Bovendien wordt elke gift voor de actie One Shot, One Life verdubbeld dankzij de Bill & Mel-
inda Gates Foundation en de GAVI Foundation. Dit is een unieke kans voor Lions Clubs en Lions 
om de impact van uw gift te maximaliseren. Deze gift komt ook in aanmerking voor het Melvin 
Jones Fellowship-programma.

Als Lion kunt u levens redden, informatie verspreiden en een gezondere wereld voor kinderen 
creëren. U kunt het verschil maken. 

Van harte dank! Namens Lions Clubs International Foundation, LCIF is uw stichting.
 www.lcif.org

PCC Elien Van Dille - LCIF District Coordinator D112-A Belgium

http://www.lions-112a.be/
http://www.lcif.org 
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DE GELUKSBOOM
In Ronse werden op 23 december van vorig jaar maar liefst 720 kerstpak-
ketten bereid door een tiental vrijwilligers.  Elke maaltijd bestond uit een 
voor-, hoofd- en nagerecht, in de vorm van een afhaalpakket per gezin. 
Onze minderbedeelde medemensen werden gelukkig gemaakt door “De 
Sociale Kruidenier”, in samenwerking met de sponsor “De Geluksboom”.

De Geluksboom is een feitelijke vereniging opgericht in 2012 door de vier 
serviceclubs van Ronse.  De Rotary, Kiwanis, Ronde Tafel en Lions Club stelden zich samen als 
doel “De Sociale Kruidenier” financieel te ondersteunen. Naast “De Sociale Kruidenier” en de 
vier serviceclubs zijn ook de zes andere verenigingen die actief zijn in armoedebestrijding in 
Ronse, vertegenwoordigd in De Geluksboom. 

Dankzij een trimesteriële vergadering en uitstekende interne communicatie zijn de service-
clubs nu beter op de hoogte van wat er gebeurt op gebied van armoedebestrijding, 

En kunnen we gerichte individuele of gezamenlijke steun verlenen.  

Claude Devemie  - Lions Club Ronse-Renaix 

CONTINUÏTEIT BINNEN HET DISTRICT
De tijd vliegt, binnenkort stemmen we al voor een volgende gouverneur!

In zijn eerste speech tijdens de vorige conventie in Oostende, benadrukte Roland De Paepe, 
de toen kersverse Gouverneur Elect, dat het gouverneursteam, inclusief de 1ste en 2de  vi-
cegouverneurs een driejarenplan uitgewerkt hadden. Het eerste jaar zou worden aanzien als 
een bezinning en herbronningsjaar (Re-Member Why?). Het tweede jaar zou een evaluatie en 
consolidatiejaar worden. Voor het derde jaar zouden tastbare resultaten verwacht worden.

Met prachtige initiatieven zoals de elevator-pitch, de lions-ambassadors of de cep-enquète is 
Roland in zijn opzet al geslaagd!

Het ligt in de bedoeling van de inkomende Gouverneur dat de leden volgend jaar zich met 
fierheid bewust worden dat ze niet alleen deel uitmaken van hun (toffe) club, maar ook van 
de grotere Lions-familie, Lions clubs International, de grootste en meest efficiënte NGO ter 
wereld. Die bewustwording zal motiverend werken bij de leden en de clubs. En dit ten dienste 
van de bredere “we serve” gedachte.

In bijna elk van zijn speeches, horen we van Gouverneur Roland iets over ‘intrinsieke motiva-
tie’. Die bewustwording of consolidatie voor volgend jaar ligt dus perfect in de continuïteit van 
het districtsgebeuren... en de tweede vice-gouverneur Patrik Vervinckt zit al in zijn handen te 
wrijven om in het vooruitzicht van 100 jaar Lions in 2017, de engagementen waar te maken.... 
en waarbij elke club, elk lid fier zal zijn tot onze LIONS-familie te behoren.

André Goethals - LC Kortrijk – 1ste  Vicegouverneur 

Wist je dat?

• LC Torhout op hoogtestage naar het Zillertal ging en zelfs 
het clublogo meenam? Een ideale gelegenheid om aan team-
building te doen met enkele gedreven Lionsvrienden. Des te 
meer met dank aan het zonnige weer en de ideale omstandig-
heden, waar we ten volle hebben kunnen van genieten.

• LC Heuvelland zijn 100ste vergadering vierde!

http://www.lions-112a.be/
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QUIZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Op 20 maart 2015 streden 31 ploegen van 4 personen om 
winnaar te worden van de Interserviceclubquiz georgani-
seerd door de Lions Oostende op een nieuwe prachtige lo-
catie. Er waren meer dan 12 Lions Clubs vertegenwoordigd 
met daarnaast alle lokale sociale clubs rond Oostende. De 
grootste vertegenwoordiging was de Leo’s Club Oostende 
met niet minder dan 3 ploegen. Dankzij de inschrijvingen 
en het gratis ter beschikking te stellen van deze locatie 
konden we 3 prijzen van 1250 – 750 en 500 euro uitdelen aan de drie eerste ploegen van de 
quiz. Dit prijzengeld ging specifiek naar sociale doelen welke de ploegen op voorhand voorstel-
len. Het was een spannende strijd met tijdens de quiz toch soms een wisselende koppositie 
van de teams.  De fil rouge was bijna de scherprechter doch dankzij een laatste jump in de laat-
ste groep vragen, wonnen de Leo’s Oostende de hoofdprijs , de Marnixring Oostende Kustland 
werd verdienstelijke tweede en LC De Haan Permekeland  vervolledigde het podium.

Nadien werd nog tot in late uurtjes nagekaart maar iedereen was overtuigd om er volgend 
jaar weer bij te zijn.

Benoit Rombaut – Voorzitter LC Oostende

NIET IN EEN ZIEK BEDJE
Op dinsdag 24 februari ll. bezocht LC Deinze, samen met peterclub 
LC De Pinte en LC Gent de nieuwe vleugel van het AZ Maria Midde-
lares. Dit op zowat de vooravond van de officiële inauguratie die in 
april zal plaatsvinden.

Het resultaat was/is ronduit verbluffend.

In het nagelnieuwe gebouw heeft men met succes een perfecte mix 
weten te realiseren tussen het technologische, het economische 
maar ook het ethische. Met de patiënt op een centrale plaats.

Het concept van de ontvangsthall is zowat identiek aan deze van 
een luchthaven. Waarbij de onderscheiden afdelingen in een mum 
van tijd bereikbaar zijn. Er werd fors geïnvesteerd in operatiezalen 
en de meest geavanceerde apparatuur.

Met gebruik van diverse kleuren in de gangen en moderne kamers 
poogt men het verblijf  van de patiënt zo “huiselijk” mogelijk te maken. Met buitenramen tot 
op de grond is maar één van die geslaagde ingrepen.

De uitermate boeiende rondleiding – onder begeleiding van algemeen directeur professor 
Pascal Verdonck en zijn geëngageerde medewerkers – werd besloten met een fel gesmaakte 
receptie onder vele goede vrienden!

Filip Van den Poel - Voorzitter LC Deinze

http://www.lions-112a.be/
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LC ZELZATE KREKENLAND JUREERT
Op woensdag, 18 maart 2015 heeft LC Zelzate Krekenland de jure-
ring georganiseerd van 66 ontvangen inzendingen voor de “Vredes-
poster 2015” onder het motto “Share Peace”.

Na preselectie van 6 laureaten, telkens 3 laureaten uit 2 deelne-
mende scholen, heeft

Marc Van Hulle informatie verschaft over de officiële prijsuitreiking 
met het oplaten van 66 witte vredesballonnen voorzien op vrijdag, 
20 maart 2015 in de gemeentelijke basisschool Belzele. 

Behoudens de officiële prijsuitreiking, die de laureaten ook beloont met een boekenbon, en 
de organisatie van een “Rad van Fortuin met 5 vragen over vrede” waarbij de winnaar van 
elke school een boek zal ontvangen over “Onze spectaculaire planeet”, zullen de directies van  
beide deelnemende scholen ook elk een cheque van 400 EUR overhandigd krijgen voor een 
sociaal project in hun eigen school.

Op de vergadering van woensdag, 18 maart 2015, die, mee in de aanloop naar Pasen, in het 
licht stond van de “hoop op vrede”, heeft Marc Van Hulle tevens de “paasboom” te koop voor-
gesteld ter ondersteuning van de sociale doelen van LC-Zelzate Krekenland, terwijl Bellina Van 
Parys, namens Leo-peteclub “De 4 Ambachten” hun “Paaseieren-actie” heeft gepromoot.

Marc Cosyns - Voorzitter LC Zelzate Krekenland

MOPJE
Lions en sociale media, niet altijd de beste combinatie. Na een workshop Facebook besloot 
een Lion het op zijn eigen ‘veilige’ manier te doen. Onlangs kreeg Tom Van Kerschaever( LC 
Brugge Maritime) onderstaande brief van de persoon in kwestie:

“Beste Lions vriend,

Zoals je wellicht weet zit ik niet op Facebook.
Ik probeer vriend(en), (innen) te maken buiten Facebook om.
Daarom ga ik alle dagen de straat op en vertel aan voorbijgangers:
• dat ik goed geslapen heb,
• wat ik gegeten heb, hoe ik me voel,
• wat ik aan het doen ben en wat ik nog ga doen.
• Ik luister naar de gesprekken van mensen en zeg “ik vind dit leuk”.
Resultaat:
ik heb al 3 personen die me volgen:
2 politieagenten en 1 psychiater.”

http://www.lions-112a.be/
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NUTTIGE INFO
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
25/04/2015 - LC Blankenberge: Barbecue
28/04/2015 - LC Assenede Diederik: Lezing door Jan Smets
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
12/05/2015 - LC Meetjesland Eeklo: toespraak van Prof.Dr. Ir. Luc Taerwe
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
23/06/2015 - LC Assenede Diederik: Radio Guga
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-de-panne-westkust-paasconcert-2
http://www.lions-112a.be/?events=internationale-lions-muziekwedstrijd-lemc
http://www.lions-112a.be/?events=bad-festival
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=lc-blankenberge-barbecue-2
http://www.lions-112a.be/?events=lc-assenede-diederik-lezing-door-jan-smets
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-meetjesland-eeklo-toespraak-van-prof-dr-ir-luc-taerwe
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=nationale-conventie-brussel
http://www.lions-112a.be/?events=lc-eeklo-meetjesland-una-serata-italiana
http://www.lions-112a.be/?events=lc-assenede-diederik-radio-guga
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
De Pinte Millenium Batsleer Koen
De Pinte Millenium Depaepe Jimmy
De Pinte Millenium Smet Philippe
Deinze Willems Tom
Gavere Rhodeland De Cock Filip
Ghent Seaport Steyaert Piet
Harelbeke Liederik De Block Olivier
Harelbeke Liederik Van Cauter Tim
Oudenaarde Vansteenbrugghe Bart
Sint Martens Latem Brossé Alain
Sint Niklaas City Van Der Gucht Stephan
Zelzate Krekenland Burssens Frank

Meer details over de nieuwe leden hier.

DEADLINE ARTIKELS FLASH MEI: 20 april 2015
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