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WOORD VAN DE GOUVERNEUR
De 24ste lenteconventie is voorbij.

Dank aan alle lions die dit evenement, met terugblik op 10 maanden lionsbeleving, hebben 
bijgewoond. Ook dank aan de voorzitter en de leden van LC Gent Scaldis voor de vlekkeloze 
organisatie. 

Oprechte felicitaties voor André, Patrik en Marc voor hun verkiezing als Gouverneur Elect, 
1ste Vice-Gouverneur en 2de Vice-Gouverneur. De continuïteit in de geest van verjonging en 
vernieuwing is hierdoor gegarandeerd. Succes aan mijn opvolgers !!!

Op de conventie werd het accent gelegd op de activiteiten van de clubs van ons district 112A.
Bij aanvang werden, via een Power Point van 239 foto’s, de belangrijkste sociale werken van 
de clubs getoond. Dit gaf een mooi beeld van de sociale inzet van ons district tot ver buiten 
onze grenzen. Het is mij opgevallen dat er verschillende clubs hun internationale steun als lion 
omzetten in manpower ter plaatse.

Ik betreur dat de clubs noch steeds geen toegang hebben tot “MyLCI” om zélf hun sociale 
werken en fundraising aan de buitenwereld kenbaar te maken. Teneinde te voldoen aan de 
beperkende Europese richtlijnen is er besloten deze mogelijkheid te bieden aan de clubs door 
tegen eind juni hun sociale werken via het secretariaat in Brusselaan Oak Brook over te maken. 
Alle clubs zullen van het nationaal bestuur rechtstreeks richtlijnen krijgen over de te volgen 
procedure. Ik hernieuw mijn oproep aan alle clubs om hun sociale werken kenbaar te maken 
zodat de Centennial barometer, welke op de Internationale Conventie in Honolulu zal getoond 
worden, een exacte weergave wordt van de betekenis van het lionisme op wereldvlak.

Als Gouverneur wens ik ook de aandacht trekken op het belevingsfestival BAD welke twee 
dagen vóór de conventie plaatsvond. Hoewel dit festival niet mag aanzien worden als een 
activiteit van het District 112A wordt deze toch financieel gesteund door een groot deel van 
de clubs van het district. De doelgroep, welke ieder jaar in groot aantal volop geniet van dit 
festival, is daar niet vreemd aan. Dit initiatief moet aangemoedigd en bestendigd worden. 
De verleiding is echter groot om met manpower een nog grotere steun te verlenen aan deze 
interclubactiviteit. Hierbij mag de verantwoordelijkheid bij actieve deelname aan dergelijke 
festivals, zowel individueel en/of als club niet uit het oog verloren worden. Vandaar dat het 
kabinet dit jaar een reglement heeft goedgekeurd voor alle interclubactiviteiten.

Dit reglement geeft aan iedere club de garantie dat de door hen voorziene bijdrage integraal 
aan het daartoe voorziene sociaal werk gestort wordt. Deze tekst wordt opgenomen in het 
Vademecum en op de site van District 112A.

In de aanloop naar de Internationale Conventie in Honolulu zal hoofdzakelijk de nadruk gelegd 
worden op het ontstaan, de werking en de internationale hulpverlening van LCIF. Door Oak 
Brook wordt deze maand de nadruk gelegd op de actie “Measles”. http://www.lcif.org/EN/our-
work/humanitarian-efforts/measles-lions.php. Spijtig genoeg wordt deze actie overschaduwd 
door de ergste aardbeving welke Nepal ooit gekend heeft. Ook hier heeft iedere club een op-
roep gekregen van het Nationaal Secretariaat om onze onvoorwaardelijke steun te verlenen 
als club en als individuele lion.

Laten we allen een solidaire houding aannemen.

Roland De Paepe
Gouverneur 112A

http://www.lions-112a.be/
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LIONS IN ACTIE IN NEPAL
De onbeschrijflijke ramp die Nepal heeft getroffen, kent zijn gelijke 
niet, daarom wordt de volgende oproep gericht aan alle Belgische 
Lions. 

De Lions clubs worden hierbij uitgenodigd om ook hun steun te 
betuigen via stortingen aan de vzw HUMANITAIR FONDS op reke-
ning IBAN BE12 3630 1354 6492), en waarbij stortingen van $ 1000 
in aanmerking komen voor een “Melvin Jones”-onderscheiding. 

Individuele leden kunnen steunen via stortingen aan de vzw MEDICO Belgium op rekening 
IBAN BE92 2100 4306 5123, en waarvoor fiscale attesten verleend worden.

NASOC EEN ABSOLUTE TOPPER
Met NASOC willen de Leo’s als geëngageerde jongeren hun steentje bij-
dragen aan de maatschappij. De voorbije vier jaar werd het evenement 
telkens georganiseerd in een pretpark. Het huidig team wilde daar eens 
van afstappen. Zij opteerden om het evenement te laten plaatsvinden 
aan zee, meer bepaald in Blankenberge. In eerste instantie hadden ze 
wel wat schrik om minder inschrijvingen te hebben, maar wat blijkt: met 
meer dan 1000 (!!!) deelnemers mogen ze spreken van een onverhoopt 
succes!

Het Nasoc evenement wordt gemaakt op maat van verschillende doel-
groepen, onder andere geplaatste kinderen, jongeren met een beper-
king, minderbedeelden, ...

Voor elk van hen werd een persoonlijk programma met activiteiten samengesteld. Zo konden 
ze onder andere kiezen uit een bezoek aan het Sea Life Center, raften aan de O’Neill Beach-
club, een bezoek aan de Storms expositie op de Belgium Pier, een ritje met een gekke fiets 
op de Lustige Velodroom, zandkastelen bouwen, minigolf, een fotozoektocht, en nog tal van 
andere mogelijkheden.

Bij inschrijving had bijna iedereen een bezoek aan de topattractie Sea Life Center op het ver-
langlijstje geplaatst, maar daarnaast waren de overige activiteiten mooi verdeeld. Op de mid-
dag kregen de duizend deelnemers elk een broodjeslunch aangeboden.

Belangrijk om te vermelden is dat dit evenement volledig gratis kon worden aan-
geboden door de financiële steun van L.C. Blankenberge en meerdere andere Li-
onsclubs én sponsoring. Daarnaast mochten de Leo’s ook rekenen op de bereid-
willige medewerking van de stad Blankenberge.

Het Nasoc-event was dit jaar toe aan zijn 28ste editie en werd in stijl afgesloten 
met een spetterend optreden van Sam Goris in het Cultureel Centrum Casino van 
Blankenberge. Achteraf ging niemand met lege handen naar huis ... de Leo’s wuif-
den iedereen uit met een goed gevulde goodiebag.

Wist je dat?

• Michel Himpe van LC De Haan Permekeland de origineelste elevator pitch opvoerde ?  Ge-
niet er hier van!

• Heel wat clubs in de maand mei een clubreis organiseren ? Hierbij wordt nogmaals een op-
roep gedaan aan alle clubs deze ervaringen te melden aan de Flashredactie.

• Je niet mag vergeten in te schrijven voor de Nationale Conventie die doorgaat op 6 juni te 
Brussel ? Inschrijven voor de conventie en de lunch gebeuren elektronisch. Inschrijvingen en 
eventuele volmachten dienen het secretariaat vóór 4 juni 2015 te bereiken. Zie deze link.

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?p=4681
http://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/md-112/convention-info/nat-convention.html
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TAALUITWISSELING VOOR JONGEREN VAN 12  TOT 17 JAAR
De Nationale Commissie wil tweetaligheid promoten binnen het Lionisme. Hierdoor bieden 
we onze jongeren een ontegensprekelijke troef om de uitdagingen van morgen te kunnen 
aangaan. 

Daarom heeft de Commissie de Lions overtuigd en ertoe aangezet om de mogelijkheid te bie-
den voor jongeren om een volle week vakantie door te brengen in een regio waar een andere 
taal wordt gesproken. 

Dit jaar zijn er 22 koppels: 22 Franstalige jongeren zullen vertrekken om een uiterst verrijken-
de ervaring te beleven in Vlaanderen, en 22 Nederlandstaligen zullen zich vertrouwd komen 
maken met de taal van Molière. 

 

Arnaud Bazelaire Districtsverantwoordelijke Jeugdcommissie Taaluitwisseling 112A 
arnaud.bazelaire@skynet.be - www.lions.be  -> District 112A -> Commissie-> Taaluitwisseling

LIONS ENVIRONMENTAL PHOTO CONTEST
De fotowedstrijd was ook dit jaar weer een groot succes 
en het resultaat was super! 

Zo veel mooie foto’s… Het was voor de jury geen gemak-
kelijke opdracht om er de beste uit te kiezen, in ons district schuilt heel wat talent!

Op de Lenteconventie in Gent werd de winnaar van ons district bekend gemaakt: LC Gent 
Scaldis met het thema Weather Phenomenon gefotografeerd door Michel Lebrun. De prijs van 
250 euro zal gebruikt worden voor de sociale doelen van de club.

Proficiat!

Hou je alvast klaar voor de volgende fotowedstrijd en hopelijk doen jullie weer mee met zo-
veel enthousiasme!

Met fotogenieke groet - Els Hoet-Derycke – LC Oostende BO4
Voorzitter Environmental Photo Contest District 112A

ZILVER BIJ KORTRIJK MERCURIUS
Het 25-jarig bestaan van LC KORTRIJK MERCURIUS werd op 
24/4/2015 uitvoerig gevierd op het Stadhuis van Kortrijk, ge-
volgd door een schitterende gala-avond.

Proficiat!

Wist je dat?

• Er nog steeds enkele clubs zijn die hun nieuwe clubbesturen nog niet doorgaven ?,Bij pro-
blemen: mail naar onze districtssecretaris Peter De Poorter !

• De Lions Worldwide Week of Service doorgaat van 16 tot en met 22 mei, klik hier voor de 
link

http://www.lions-112a.be/
mailto:peter.de.poorter%40compaqnet.be?subject=
http://lions100.lionsclubs.org/EN/programs/centennial-service-challenge/worldwide-week-of-service.php#sthash.dOiaeCkA.dpuf
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LIONS HERZELE ALWEER AAN HET FEESTEN!
Na het prachtige zilveren jubileum in 2014, was het alweer feest bij Lions Herzele. En wat voor 
een feest…!

Op 21 maart jl. werd Leo Club Herzele gecharterd, een hoogtepunt in de geschiedenis van de 
fiere peterclub, dat als thema ‘Casino Royale’ meekreeg.  

De academische zitting vond plaats in De Wattenfabriek (huisvest de beste bib 
van Vlaanderen en Brussel !) De aanwezige sprekers zorgden voor een leuke mix 
van toespraken, waarna het charterdocument officieel werd ondertekend, onze 
Leo’s gepind en fanions uitgewisseld. De emoties werden weggespoeld met een 
degustatie van overheerlijke Herzeelse bieren.

En toen…, toen brak het feest los!

Familieleden, vrienden, sponsors en verschillende delegaties van Lions- & Leo-
clubs vulden in snel tempo de 270 gegeerde stoelen aan de rijkelijke, in casino-
stijl versierde tafels. Een tafelgoochelaar strooide illusie in het rond en toverde 
wijd opengesperde monden en ogen van verbazing.   

Na een overheerlijk menu trokken de stijlvol uitgedoste Leo’s van tafel naar tafel om hun fund-
raising activiteit ‘Casino Royale’ aan de man te brengen. Genodigden stonden al snel in rij aan 
de twee casino tafels. Met het gewonnen ‘Leo-geld’ konden de gelukkigen meedingen voor 
een aantal weekends in de Ardennen of aan zee. De ambitieuze Herzeelse Leo’s zetten hun 
jonge schouders onder 3 sociale projecten: Instituut Bert Carlier OV1 in Gent, vzw De Hoop in 
Zottegem en G-Voetbal in Borsbeke. 

Leo Club Herzele bestaat uit 16 dynamische jongens en meisjes uit de regio Herzele, Zottegem 
en Sint-Lievens-Houtem. Met de charter van deze club wenste een fiere Lions-Voorzitter Hen-
drik Michielsen en brug te slaan met de naburige clubs. 

LIONSAMBASSADEURS
Op 30 maart zijn de Lions-ambassadeurs bijeengekomen in Gent 
om te vernemen wat van hen verwacht wordt. Gouverneur Rol-
and, GMT en GLT districtverantwoordelijken Harry Buelens en 
Carlos De Troch gaven de nodige uitleg over het onderwerp van 
de avond. Een veertigtal aanwezigen kregen te horen dat er in 
de clubs veel en hard gewerkt wordt aan fundraising en sociale 
acties, wat op zich zeer goed is, maar dat het Lionisme vaak als 
dusdanig vrij weinig aan bod komt. Indien er in elke club één lid 
is die daar meer over weet, dan kan hij/zij de voorzitter en comité 
regelmatig bijstaan. Eén van de belangrijke items is het vinden 
van de informatie. Voorbeelden zoals de betekenis en het kopen 
van chevrons, statuten en verzekeringen, LCI,  LCIF en MYLCI, of 
nog stemrecht en nut van conventies, werden o.a. door vriend 
Harry, teruggevonden op de internationale of nog de multidis-
tricts website met de nodige uitleg. 

En als de ambassadeurs het later zelf niet zouden terugvinden, rest er nog SOS-Peter, onze 
districtsecretaris en Lions-encyclopedie! En zoals het hoort met Peter, werd de vergadering 
met een  drankje afgesloten... Leerrijke avond!

 André Goethals- Gouverneur Elect – L.C. Kortrijk   

Wist je dat?
Er nog heel wat vrijwilligers nodig zijn voor de Special Olympics Brussels 2015 ?
Vooral voor woensdag 13 en zaterdag 16 
mei. Inschrijven kan via deze link www.
special-olympics.be/nl/nationale-spe-
len-2015

http://www.lions-112a.be/
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WITTE RAVEN
Vandaag voel ik mij een zéér blij man! Mijn eerste jaar als voorzitter van de Commissie Lions 
Young Ambassador Award heb ik ingezet met het gevoel van een missionaris.  Alle zones heb 
ik afgeschuimd, telkens weer opnieuw met dezelfde boodschap: op zoek naar de witte raven 
onder de jeugd.  Het was mij dan ook een waar genoegen om  3 buitengewone jongeren naar 
voor te mogen schuiven op de Lenteconventie te Gent.  

De 3e laureaat Baptiste Peckstadt werd voorgedragen door LC Damme-Zwin.  
Baptiste maakt zich verdienstelijk door de Knokse kustgemeenschap bewust te 
maken over  de gevaren van de zee.  Oona Wyns eindigt 2e.  Zij werd voorgesteld 
door LC Oostende BO4.  Dit opmerkelijk 17-jarig meisje uit Bredene heeft als roe-
ping NEEN te zeggen tegen pesten.  Dit doet zij via diverse acties alsook via haar 
facebookpagina.  

Als 1e laureate eindigt Marie-Clélia Twagirayesu uit Brussel.  Deze 18-jarige jonge 
dame werd aangebracht door LC De Pinte Millennium.  Clélia maakt zich verdien-
stelijk door jongeren uit de multiculturele Brusselse gemeenschap aan te zetten 

om zélf initiatief te nemen, om zélf projecten te ondernemen, om ambitieus te zijn en om met 
hun talenten naar buiten te komen.  Dit doet zij via allerlei acties en filmpjes vanuit de vereni-
ging Kolamela.  Volg Kolamela op Facebook !

Het is belangrijk om deze 3 buitengewone jongeren eens op het podium te kunnen plaatsen.  
Zij verdienen het om beloond te worden voor hun vrijwillige bijzondere inzet met het oog op 
een betere leefgemeenschap.

Ook wens ik de Lions Clubs die deze witte raven hebben opgemerkt en begeleid hebben in 
deze wedstrijd van ganser harte te danken

Nu rest mij enkel nog  de oproep te doen naar alle Lions : blijf waakzaam, zoek de witte raven 
onder onze jeugd !  Op naar de volgende editie…

Pascal de Moor – LC De Pinte Millenium - Voorzitter Lions Young Ambassador Award D112A

ZAND
Op woensdagnamiddag 24/4/2015 heeft L.C. Blankenberge om en 
nabij 300 kinderen een leuke namiddag bezorgd. Op het strand van 
Blankenberge organiseerden ze voor de vierde maal in vijf jaar tijd 
een bijzonder spannende wedstrijd fortenbouwen.

LIONSCLUB DE HAAN PERMEKELAND BEZOEKT MONS 2015
We werden omstreeks tien uur verwacht in het BAM – het Beaux Arts de Mons – alwaar de 
tentoonstelling Van Gogh in de Borinage loopt. Deze tentoonstelling is opgebouwd rond het 
leven van Vincent Van Gogh (1853 -1890) met aandacht voor de korte periode waarbij hij in 

de Borinage verbleef (december 1878 tot oktober 1880). Hij maakte er ken-
nis met de armoede van de steenkoolarbeiders.  Hij ontdekte dat hij beter 
zou tekenen en schilderen en maakte stuntelig zijn eerste schetsen.  Wat hij 
ervaarde in de Borinage zou hij telkens weer uitbeelden in zijn later werk. 
In de tentoonstelling vind je eerder het onbekende werk terug geillustreerd 
met uittreksels uit zijn talrijke brieven.

Daarna was het tijd voor het aperitief op de Grote Markt van Bergen en mid-
dagmaal in La Table du Bouche. Een aanrader !

Nadien volgende een stadswandeling met gids Roxane. We passeerden het 
stadhuis, het Belfort (met uitzicht over de omgeving), de Sint-Waltrudiskerk. Uiteraard bleef 
Doudou en de bijhorende feestelijkheden niet achterwege.

Bergen is voor velen een onbekende maar zeker een mooie stad waar er heel wat te doen is, 
zeker nu het Europese culturele hoofdstad is. Uiteraard kun je niet alles bezoeken naar aanlei-
ding van Mons 2015, maar moet je kiezen uit talrijke activiteiten. Ga er naartoe !

Paul Demaegdt - LC De Haan Permekeland

http://www.lions-112a.be/
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LIONS VREDEPOSTERWEDSTRIJD
De Vredesposterwedstrijd wordt wereldwijd georganiseerd door Lions Clubs International. De 
gedachte is dat honderdduizenden kinderen bezig zijn met hetzelfde thema “Vrede”. 

Kinderen tussen 11 en 13 jaar, geven in een tekening uiting van hun gevoelens over VREDE. 
Achter iedere tekening zit een bijzonder kind met haar/zijn ervaringen. Het is heel ontroerend 
deze tekeningen te zien.

In district 112 A organiseerden dit jaar 33 Lionsclubs de Vredesposterwedstrijd voor scholen 
en jeugdorganisaties uit hun regio. Sommige clubs namen 1 of 2 groepen, anderen komen tot 
meer dan 10 groepen met meer dan 250 deelnemende kinderen.

Verschillende clubs organiseerden prijsuitreikingen in aanwezigheid van leerkrachten, ouders 
en Lions leden. Andere clubs doen de prijsuitreikingen op schoolfeesten of afscheidsfeesten 
van het 6e leerjaar waar ouders en grootouders kennis kunnen maken met de lokale Lionsclub. 
Door een grotere bekendheid wordt ook het werven van sponsoring en leden gemakkelijker!

Iedere club organiseert de Vredesposterwedstrijd  op zijn manier, maar allemaal met de be-
doeling om de kinderen te laten deelnemen aan een mooi project !  

De winnaars dit jaar in ons district 112A zijn:

1  Niels Silversmet van LC De Haan Permekeland
2  Elena Martirosyan van LC Ghent Seaport
3  Rani De Quick van LC Aalst

Niels Silversmet                  Elena Martirosyan                  Rani De Quick

Zij ontvangen een mooie geldprijs en de eerste prijs dingt mee naar de nationale prijs op MD 
niveau. De winnende poster daarvan gaat naar Lions International in Oakbrook om mee te 
dingen naar de wereldprijzen!!

De clubs die overwegen om volgend jaar mee te doen kunnen putten uit het enorm succes van 
deze actie om mee te doen aan de Vredesposterwedstrijd.

Ludo Suy LC Assenede Diederik

Nuttige Links:
Http://www.lions-112a.be/?page_id=20
Http://www.lionsclubs.org/EN/our-work/youth-programs/peace-poster-contest/index.php

Wist je dat?
Op de Wereldexpo van Milaan (1 mei-31 oktober 2015) er een Lions paviljoen te bezoeken is?

“As a participant of Expo Milano 2015, Lions Clubs International aims to draw attention to the key role that 
non-governmental organizations can play in resolving some of the major problems that affect mankind, 
hence the theme “Lions4Expo”. Starting from the fight against blindness, for which the Lions are known 
throughout the world, “Lions4Expo” wants to engage visitors in the Association’s activities, managed daily 
in the communities of countries where it operates: the fight against hunger and thirst, quality and who-
lesomeness of food and water, education on nutrition, the adoption of healthy lifestyles, preventive health 
care, environmental protection and the consequent fight against waste, with attention to traditions, the 
development of biodiversity, and promoting innovation with a social purpose.
During Expo Milano 2015, the Lions will show footage of its experiences, develop thematic exhibitions, or-
ganize conferences, seminars and roundtables with experts, carry out practical demonstrations and musical 
and theatrical performances. “Lions4Expo”  will address not only its Club Members, but all visitors, families 
and young people: everyone will beaware and appreciate the daily, active and global effort that the Lions 
make in the world.”

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?page_id=20 
http://www.lionsclubs.org/EN/our-work/youth-programs/peace-poster-contest/index.php 
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MEGAMUSICAL IN DAMME
Lionsclub Damme-Zwin vindt het belangrijk kinderen tijdig 
te wapenen tegen alle verleidingen van het leven. Natuurlijk 
heeft het geen zin daarbij een vermanende toon aan te slaan 
over ‘de jeugd van tegenwoordig’, maar geef toe dat het geen 
kwaad kan ze op een speelse manier te waarschuwen voor de 
gevaren van drugs, alcohol en andere verslavingen. 

Veel jongeren ontdekken het bestaan van drugs samen in het 
secundair onderwijs. Initiatieven die kinderen bewust maken 
voor de risico’s in onze maatschappij staan dus in onze gratie.

De Megamusical was zo’n initiatief dat enkele jaren geleden 
voor het eerst de kop opstak. Dit jaar was de titel: “Wat doe 
je in de kou”.  We waren er dan ook vlug bij om deze produc-
tie te betalen als afsluiter van de weerbaarheidslessen voor 
de 5e en 6e leerjaren. Deze musical werd opgevoerd in de 
Cultuurfabriek te Sijsele. Ook de politiezone Damme/Knokke-
Heist en het Stadsbestuur van Damme zijn er steevast van de 
partij. 

Na de voorstelling werd er een alcoholvrij drankje aangeboden. Ook nu weer zagen we dat 
het goed was.

Dany Loeys, Voorzitter Sociale Commissie LC Damme-Zwin

WAAROM VROUWEN LANGER LEVEN...

http://www.lions-112a.be/
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MOPJES
Un Africain demande au médecin blanc :”C’est quoi exactement le Viagra ?”
Le médecin : “Ce sont des pilules qui vous font faire l’amour 8 fois par jour...”
L’Africain: “Aaaaah... c’est un calmant!”
 
Une jeune femme dit à son mari qui vient de rentrer du travail : “Chéri, j’ai une grande nouvelle 
pour toi : très bientôt nous ne serons plus deux dans cette maison, mais trois.” Le mari est fou 
de joie et embrasse sa femme, qui poursuit: “Je suis bien contente que tu le prennes comme ça. 
Maman arrive demain matin.”

Vraagt de ene blondine aan de ander:  “Wat denk je dat verder weg is, Londen of de maan?”      
“Ja hallooooo ... kun je Londen vanaf hier zien?”

Een jonge knappe vent komt in de apotheek en vraagt aan de medewerkster: “Ik heb constant 
een erectie. Wat kunt u mij daarvoor geven?” De medewerkster denkt kort na en antwoordt:    
“Gratis inwonen en drie maaltijden per dag.”
 
Een oud vrouwtje vraagt aan haar zoon :
“Hoe noemt die nu weer, die knappe jonge Duitser die me volledig zot maakt?”
“Alzheimer, mama, Alzheimer....”

Met dank aan Didier Fonck-LC Ronse-Renaix

http://www.lions-112a.be/
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NUTTIGE INFO
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
30/05/2015 - LC Zwevegem: Novaband in Casalis
06/06/2015: Nationale Conventie
13/06/2015 - LC Eeklo Meetjesland: Una Serata Italiana
19/06/2015 - LC Aaalst: Golftornooi
21/06/2015 - LC Zottegem: Brunch
23/06/2015 - LC Assenede Diederik: Radio Guga
24-25/06/2015: Rock for Specials
27/06/2015 - LC Tielt: Kleiduifschieting
27/06/2015 - LC Tielt: BBQ en avondfeest
28/06/2015 - LC Tielt: Nationaal 4x4 event
03/07/2015 - LC Oudenaarde Vlaamse Valleien: Lions Rotary Matchplay
22/08/2015 - LC Brugge Maritime: Vis en Schaaldierenfestijn
05/09/2015 - LC De Panne Westkust: Golftornooi
17/10/2015 - LC De Panne Westkust: Wijndegustatie

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
Club Naam Voornaam
Gent Gandalys De Pannemaeker - Pütz Marion
Gent Gandalys Dimiaux - Beaumont Caroline
Evergem Vlaamse Valleien Bauters Davy
Kortrijk Mercurius Desiere Renaat
Kortrijk Mercurius Carrein Hans
Oudenaarde Gysens Tom

Meer details over de nieuwe leden hier.

IN MEMORIAM
Club Naam Voornaam
Zelzate Krekenland Neyt Gérard

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

DEADLINE ARTIKELS FLASH JUNI: 20 mei 2015

http://www.lions-112a.be/
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=lc-zwevegem-novaband-in-casalis
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-aalst-golftornooi-2
http://www.lions-112a.be/?events=lc-assenede-diederik-radio-guga
http://www.lions-112a.be/?events=rock-for-specials
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-oudenaarde-vlaamse-valleien-matchplay-lions-rotary
http://www.lions-112a.be/?events=lc-brugge-maritime-21e-vis-en-schaaldierenfestijn
http://www.lions-112a.be/?events=lc-de-panne-westkust-golftornooi
http://www.lions-112a.be/?events=lc-de-panne-westkust-wijndegustatie

