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WOORD VAN DE GOUVERNEUR
30 juni 2015 is de datum van de officiële machtsoverdracht in Honolulu.
Eigenlijk spreek ik het woord “machtsoverdracht” niet graag uit.
Liever spreek ik van de overdracht van de “leiding” van ons district.
“Leiding” als het zoeken naar de juiste balans tussen leiding geven en de eigen verantwoordelijk-
heid van iedere lionsclub ontwikkelen.
Gedurende dit bezinningsjaar heeft iedere lion, individueel en als club, via de CEP-enquête, zijn 
betrokkenheid kunnen aftoetsen en optimaliseren. 
Toekomstgericht is er met de nieuwe functie van “Lions Ambassadeur” een mogelijkheid gebo-
den om de lionsthema’s de volgende jaren op de vergaderingen meer aan bod te laten komen.
Met het thema van mijn opvolger André Goethals “ BE PART OF IT” heb ik er het volste vertrou-
wen in.
Ik wens iedere club en iedere Lion individueel te danken voor de mooie samenwerking en voor 
de voldoening welke ik overhoud aan mijn Gouverneursjaar.
Dat ons district verder mag doorgroeien als een voorbeeld van inzet voor de minstbedeelden in 
deze wereld.

WE SERVE !!!

Roland De Paepe
Gouverneur 112A

http://www.lions-112a.be/
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BE PART OF IT!
André Goethals, Gouverneur Elect, is er klaar voor om de fakkel over te nemen!

Het thema van André ‘BE PART OF IT’ werd op 1 juni toegelicht aan alle nieuwe 
voorzitters, secretarissen en membershipvoorzitters. De CEP Awards werden 
uitgereikt.

Hier vind je alvast de lijst van alle nieuwe voorzitters, secretarissen en penning-
meesters (paswoord ledengedeelte: weserve).

Uiteraard staat het voltallig kabinet bestaande uit Gouverneur, Immediate Past 
Gouverneur, 1ste en 2de Vice-Gouverneurs, Zone-en Gewestvoorzitters, penningmeester, se-
cretaris, protocol en alle voorzitters van de verschillende commissies klaar om jullie te dienen. 

WE SERVE!

Hier vind je alle info.T EN MEOKTOBER 2015

VOEDSELBANKEN 2015

De Actie Voedselbanken gaat dit jaar door van donder-
dag 15 tot en met woensdag 21 oktober 2015.
We rekenen op alle nieuwe voorzitters om hun schouders onder de actie 
te zetten zodat de positieve trend van de voorgaande jaren verder kan 
worden voortgezet. 

Desondanks de moeilijkheden die werden veroorzaakt door de sociale acties bij Delhaize, 
maar dankzij de verhoogde inzet van vele clubs, realiseerde ons district in 2014 een mooi re-
sultaat dat een springplank dient te zijn voor een nog beter resultaat in 2015.

Ter ondersteuning is een praktische handleiding beschikbaar (klik hier) met heel wat nuttige 
informatie over Voedselbanken en een paar praktische tips om het maximum uit de lokale ac-
tie te halen. Uiteraard kunnen jullie ook terecht met vragen bij de provinciale coördinatoren.

Voor West-Vlaanderen is dit Serge Skatchkoff (serge.skatchkoff@gmail.com) en voor Oost-
Vlaanderen Christiaan De Bruyne (de.bruyne.christiaan@skynet.be)

Boek alvast de datum in jullie clubkalenders!

Marc Temmerman – Voorzitter Commissie Voedselbanken – LC Geraardsbergen

Wist je dat?

• De Lions Visa Card méér en meer wordt gebruikt ??? Ook Catherine Zeta-Jones is een grote 
fan van de Visa Card, helaas is ze nog steeds geen Lion…Zie hier een leuk filmpje about oran-
gutans in Borneo, Catherine Zeta-Jones, bananas and her…. Visa creditcard… Voor hulp bij het 
invullen van de aanvraagformulieren privé of bedrijven werner.van.oosterwyck@advocaat.be

• De 152 ! Vredespostertekeningen van LC De Haan Permekeland op hun Facebook werden 
geplaatst en deze pagina maar liefst 75.000 keer werd aangeklikt in deze campagne. https://
www.facebook.com/lionsclubdehaan?fref=ts

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?page_id=4706
http://www.lions-112a.be/?page_id=4706
https://www.facebook.com/faakhirmehmood/videos/892816917445211/?pnref=story
mailto:werner.van.oosterwyck%40advocaat.be?subject=
https://www.facebook.com/lionsclubdehaan?fref=ts 
https://www.facebook.com/lionsclubdehaan?fref=ts 
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YOUTH EXCHANGE MEETING

Zondag 10 mei Chalet van Laarbeek én zondag 22 november 2015
Een 100-tal mama’s (die een bloemetje kregen op hún dag), papa’s en jongeren van het MD 
kwamen in de voormiddag samen voor een tweetalige voorstelling van vele praktische rege-
lingen, nu het buitenlands avontuur voor die jongeren tussen 17 en 21 jaar vaste vorm heeft 
gekregen. 

Hun vakantieperiode ligt vast, hun kamp is gekend en momenteel worden ook alle gastgezin-
nen in het buitenland vastgelegd.  

District A wuift 18 jongeren uit deze zomer. Het enthousiasme om te vertrekken, maar ook nog 
wat onzekerheid, is normaal voor vele jongeren die voor het eerst alleen het ouderlijk nest 
voor enkele weken verlaten. Achteraf zal blijken dat velen de topweken van hun leven zullen 
hebben meegemaakt !

Afspraak ondertussen voor geïnteresseerde jongeren en hun ouders die in zomer 2016 willen 
vertrekken op de infosessie op zondag 22 november 2015. Verdere info volgt.

Philippe Vergauwe - District 112 A verantwoordelijke Youth Camp and Exchange

LIONS BIARL - BRILLENINZAMELINGSACTIE

Een actie van vzw Medico Lions Clubs Belgium, met de 
steun van de Gouverneursraad MD112 Belgium 2014-
15.
Changing Lives, One Pair at a Time.
In zowat elke ladekast kan men een bril vinden die niet meer gebruikt 
wordt.
Diezelfde bril kan iemands leven veranderen.

Na de succesvolle nationale campagne in 2007 lanceren wij, in het kader van Lions Centennial 
2017, een nieuwe brilleninzamelingsactie, die zal lopen van begin juni tot 8 oktober 2015, 
Lions Werelddag van het Zicht. Mogelijk wordt een soortgelijke campagne hernomen en dit 
voor eenzelfde periode in 2016 en 2017.

Werelddag van het Zicht – iedere tweede donderdag van oktober

Elke bril is welkom! Het gaat niet alleen om ‘gewone’ brillen, maar ook om leesbrillen, zon-
nebrillen (hoeven niet op sterkte te zijn), kinderbrillen en monturen.

Deelname aan deze actie vereist geen financiële bijdrage van uw club of uw leden. Wij re-
kenen vooral op de actieve medewerking van de Belgische Lions Clubs om hun leden aan te 
moedigen de 5.000 duurzame, milieuvriendelijke en recycleerbare inzameldozen op door jullie 
zorgvuldig gekozen inzamelpunten te verdelen, op regelmatige basis de inzameldozen leeg te 
maken en te verzamelen dankzij de ter beschikking gestelde verzameldozen. 

De hulp van de Leo’s is uiteraard ook meer dan welkom! 

Het doel van deze nationale actie is tweeledig:

• het verstrekken van gratis hulp aan slechtzienden, ze zijn 
met miljoenen in de wereld;

• het verhogen van de zichtbaarheid van onze internatio-
nale vereniging bij onze lokale gemeenschap in het ka-
der van Lions Centennial 2017.

Uw clubvoorzitter, - voorzitter elect en -secretaris ontvingen het draaiboek en alle nuttige 
inlichtingen. www.facebook.com/LionsBIARL. Facebook QR-code op de inzameldoos –

Elien Van Dille – Voorzitter Medico Lions Clubs Belgium VZW

http://www.lions-112a.be/
http://www.facebook.com/LionsBIARL


Pagina 5Flash juni 2015 www.lions-112a.be

INFO-AVOND NIEUWE LEDEN
De info-avond voor nieuwe Lionsleden is pas achter de rug. Tweeëntwintig enthousiaste 
nieuwkomers waren aanwezig. 

Allemaal gaven ze achteraf een positieve evaluatie over de ontvangen informatie en de wijze 
waarop de avond werd georganiseerd. 

In een terechte kritische noot wezen ze er ons evenwel op dat onze bedoeling om deze in-
fovergaderingen interactief te maken nog onvoldoende uit de verf komt. Dit wordt een op-
dracht voor GLT-GMT team om er inderdaad werk van te maken. Wij geloven er oprecht in dat 
de betrokkenheid van de deelnemers tijdens deze sessies een voorwaarde is voor het blijvend 
beklijven van de Lions boodschap. En dus ook een waarborg is voor het langdurig succes van 
elke Lions carrière.

Wij doen een warme oproep aan elke nieuwe Lion om in de toekomst zeker op deze uitno-
diging in te gaan als een bijdrage en meerwaarde voor het Lionisme. Net zoals dit het geval 
is voor de infosessies voor nieuwe Clubbesturen, de Zone- en Gewestvoorzitters of de Lions 
Ambassadeurs en andere, die door ons District nog zullen worden aangeboden. 

Bewuste Lions staan er borg voor dat ‘Waar een nood is, is een Lion’ nog beter bewaarheid 
wordt. 

Carlos De Troch, Harry Buelens - Commissie GLT-GMT

BRIDGE LC GENT GANDALYS
Op 1 maart 2015 heeft Lions Club Gent Gandalys voor 
het derde jaar op rij een bridgetornooi georganiseerd 
ten behoeve van hun sociale doelen, voornamelijk “So-
lidariteitsfonds Pediatrie UZ Gent” en “Vakantiekam-
pen Ter Helmen”.

Het tornooi vond plaats in de prachtige showroom, 
gratis ter beschikking gesteld door ACG Volvo te Gent.

Ongeveer 130 personen namen deel aan het tornooi 
en konden, na afloop, mooie prijzen in ontvangst ne-
men. Een prachtige receptie, volledig voorbereid door 
de leden van de club, sloot de namiddag af.

Dank zij een schare gulle sponsors, de talrijke deelnemers en de inzet van de leden van de club 
kon een fikse bijdrage overhandigd worden aan de vermelde sociale organisaties

Martine Grulois – LC Gent Gandalys

LIONS DIABETES MOBIEL
In het jongste Lion blad van mei 2015 vernamen jullie in het kort hoe, dank zij jullie inspan-
ningen en de steun van het LCIF met een 100.000$ Core4Grant, een Diabetes Mobiel kon over-
handigd worden aan de Diabetes Liga: een droom werd werkelijkheid. Diabetes is immers een 
van de hoofdthema’s in de programma’s van Lions Clubs Internationaal omdat dit wereldwijd 
groeiend probleem met hoge mortaliteit, absoluut nood heeft aan sensibilisering en preventie.

Beste lions, vergeet dan ook niet dat jullie club kan beroep doen op de Diabetes Liga om met 
deze Lions Diabetes Mobiel een sensibiliseringsactiviteit rond deze problematiek te organise-
ren. LCI Oak Brook is trouwens geïnteresseerd in welke mate onze lions rond dit thema werken 
en daarbij gebruik maken van dit educatieve middel dat dank zij hun inspanningen en de steun 
van LCIF tot stand is gekomen. 

Een warme oproep naar de nieuwe clubbesturen om het komende werkjaar en in het vooruit-
zicht van de Centennial hier een bijzondere aandacht aan te schenken.

Carlos De Troch – Past Governor – LC Aalst Dirk Martens

http://www.lions-112a.be/
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NATIONALE MUZIEKWEDSTRIJD EN VOLGEND JAAR
Op zondag 12 april vond de nationale muziekwedstrijd plaats, dit jaar voor klarinet. Er waren 
13 kandidaten, waarvan 4 van district A met elk een peterclub: Hannes Beauprez (LC Gent Scal-
dis), Kevin Casteleyn (LC Roeselare), Sara Markey (LC Izegem) en Anthea Deblaere (LC Tielt).

De vier juryleden waren unaniem: het niveau van de kandidaten lag bijzonder hoog. De aan-
wezigen, onder wie gouverneur Roland De Paepe, konden dus in de finale genieten van een 
hoogstaand concert.

Proficiat voor de puike prestatie van onze kandidaten, in het bijzonder voor Sara Markey (LC 
Izegem) die in de finale de derde plaats behaalde. Anthea Deblaere (LC Tielt) miste slechts zeer 
nipt een finaleplaats. De eerste prijs was voor Jeroen Vrancken (LC Herentals De Lakenpoortse) 
en Koen Ubaghs (LC Maasland) werd tweede. 

Clubs die bij één van hun activiteiten een muzikaal intermezzo willen inlassen kun-
nen bij voorkeur een beroep doen op de uitstekende klarinettisten uit ons district.                                                                    
Voor de wedstrijd van volgend jaar is de viool aan de beurt.

Info bij jan.van.eyck@telenet.be (LC Tielt)

LIONS CLUB GAVERE RHODELAND WERD 10!
10 jaar geleden werd LCGR opgestart binnen een wel bijzon-
der grillige afbakening, lang uitgestrekt tussen Wetteren en 
Gavere. Een stuk Vlaamse Ardennen, golvend glooiend qua 
structuur, een ondergrond van rode bouwstenen, prachtig en 
rijk qua inhoud. Helemaal in overeenstemming met onze club!

LCGR is zowat aan elke Gouverneur, aan elke zonevoorzitter 
als een “red alert” voorgesteld !   “Opgelet: kleine club”  Maar 
ook steeds werd die “rode vlag” snel weer opgeborgen we-
gens de intense beleving van het Lionisme! 10 jaar LCGR staat 
voor een belangrijke sociale beleving binnen de regio! Scholen 
en kinderen enerzijds en sociaal engagement anderzijds. Een 
optimale integratie en maximale participatie van beide zijden!

Een 10-jarig bestaan diende op dezelfde wijze kwaliteitsvol 
opgezet te worden! Niet groots in zijn maar groots in doen. 
Focus op kwaliteit ! 100 mensen die alweer getuige konden 
zijn van wat een hecht team kan realiseren, aan vriendschap 
kan etaleren!

Met de wind uit de juiste richting mag die rode vlag blijven wapperen! Een tweede decennium 
met dezelfde beleving!

Gregor Mathieu - Voorzitter LC Gavere Rhodeland

Wist je dat?

We echte ‘modellen’ hebben onder onze lionsle-
den ?
Na Luc Amez van L.C. Zwevegem (op de website 
van LCI www.lions.org) nu ook Tom Van Kerschae-
ver in Kansas! 
Tommeke Tommeke: in het vervolg buikje intrek-
ken !!!

http://www.lions-112a.be/
mailto:jan.van.eyck%40telenet.be?subject=
http://www.lions.org
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DINING & DANCING LIONS
Dit jaar ging de jaarlijkse fundraising van LC Torhout door op 9 mei in de Mast te Torhout. De 
formule: een Italiaans getinte barbecue, gevolgd door een dansfeest. 

Meer dan 400 genodigden schoven dan ook aan de feest-
dis om te genieten van het magnifieke buffet. Na een ijsje, 
geserveerd vanuit een heuse Vespa kar, werden door onze 
dames aan onze gasten loten aangeboden met als hoofd-
prijs een reis voor twee naar het eiland Rhodos. En degene 
die het meestje lotjes had gekocht werd ook de gelukkige 
winnaar: niemand minder dan onze Past-Gouverneur Caro-
line Vanwynsberghe en haar echtgenoot Gewestvoorzitter 
Werner Van Oosterwyck die straks mogen genieten van de 
Griekse zon!

Dan was de beurt aan het meestal jonge (en vooral vrouwelijke) publiek om de beentjes te 
strekken op onze high-tech dansvloer geleverd door medelid Francis Seynhaeve. De mannen 
bleven zoals gewoonlijk plakken aan de rijkelijk van bier voorziene bar of aan de schitterende 
Gin-bar.

Voilà, nu nog evalueren wat nog beter kan en hopen dat onze sociale kas straks weer goed 
gevuld is. Dit zal ons dan in staat stellen om de mensen die het moeilijk hebben op deze wereld 
opnieuw een financieel steuntje te geven. 

Jan Packo - Voorzitter LC Torhout

TIP VOOR DEZE ZOMER

Lionsclub De Haan Permekeland bezoekt Mons 2015
 Op donderdag 9 april 2015 bracht Lionsclub De Haan Permekeland een bezoek aan de stad 
Bergen. We werden omstreeks tien uur verwacht in het BAM – het Beaux Arts de Mons – al-
waar 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 ok-
tober 1880)  Hij maakte er kennis met de armoede van de steenkoolarbeiders.  Hij ontdekte 
dat hij beter zou tekenen en schilderen – hij maakte stuntelig zijn eerste schetsen. Wat hij er-
vaarde 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 middagmaal in La 
Table du Boucher – 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 aanleiding van Mons 2015 maar moet je kiezen uit talrijke activiteiten – ga er naartoe !

 Paul Demaegdt – L.C. De Haan Permekeland

Wist je dat?

De Internationale Conventie  in Honolulu ‘gelivestreamed’ wordt ? 
Livestreaming is een live evenement dat direct op internet gepubliceerd/
gestreamd wordt.
Zo kan je toch aanwezig zijn op de Internationale Conventie! http://lci-
con.lionsclubs.org/EN/seminars-events/live-streaming.php

http://www.lions-112a.be/
http://lcicon.lionsclubs.org/EN/seminars-events/live-streaming.php
http://lcicon.lionsclubs.org/EN/seminars-events/live-streaming.php
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LC OOSTENDE BO4 GAAT EENS ANDERS OP DE FOTO
Dit jaar kon Lionsclub Oostende BO4 terug 20.000€ uitdelen aan de verschillende sociale pro-
jecten. Dit dankzij de fundraising, de wijnverkoop, etc... Het is steeds moeilijk kiezen tussen 
de zovele groepen die hulp kunnen gebrui-
ken. Maar alle beetjes helpen. 

De dames verkozen dit jaar om een dyna-
mische foto in de plaatselijke pers te laten 
verschijnen in plaats van de traditionele 
statische cheque-overhandiging.

MOPJES
50 JAAR GETROUWD

Jantje had deze week een optreden in het bejaardentehuis. Er was een echtpaar 50 jaar ge-
trouwd en men had hem gevraagd een grappig verhaal te schrijven. Het was geweldig om te 
doen en hij kreeg heel enthousiaste reacties. 
Na afloop van het optreden staat hij te praten met de bruidegom.
Hij zegt: “Jamoja, het is wat hé meneer, vijftig jaar getrouwd…Ik vind dat erg bijzonder, maar mag 
ik u een brutale vraag stellen?”
“Natuurlijk jongen, jij mag alles vragen.” zei de man.
“Ik ben namelijk benieuwd hoe het nu is met de seksualiteit, als je zolang getrouwd bent. Ik wil 
toch eens weten wat mij zoal te wachten staat.”
“Maak je niet druk jongen, door de jaren heen verandert er eigenlijk niets. 
Kijk, toen ik een week getrouwd was, was het SMS…Toen ik 25 jaar getrouwd was, was het ook 
SMS…Vandaag ben ik 50 jaar getrouwd en het is nog steeds SMS…” Zegt Jantje: “SMS... Wat 
bedoelt u precies?”
“Kijk zegt de man, das heel simpel……
Toen ik een week getrouwd was, had ik ’S morgens, ‘s Middags en ’S avonds seks. Na 25 jaar was 
het September, Mei, September.
En nu ik 50 jaar getrouwd ben is het Soms Met Sinterklaas.”

Een man krijgt pech met z’n 2 chevautje en is blij als hij een sleep krijgt van een kennis die in zijn 
Porsche voorbij rijdt.
Ze spreken af als de Porsche te hard gaat dat er even getoeterd, of geknipperd moet worden. 
Eenmaal onderweg ziet de man in de Porsche een andere vriend rijden in z’n Jaguar. 
Al gauw word het tussen beiden een wedstrijd en ze vergeten helemaal het 2 chevautje dat werd 
opgesleept en al snel rijden ze over de 200 km. 
Een wandelaar ziet ze voorbij razen en belt meteen zijn vriend. 
Je raadt nooit wat ik gezien heb : ik zag een Porsche met 220 km voorbij razen, daarna een Jaguar 
met 220 km en dan zag ik, een 2chevautje dat aan het toeteren en knipperen was met zijn lichten 
om voorbij te mogen gaan !!!!!

Wist je dat?
Koning Philippe op bezoek kwam bij LC Kortrijk Mercurius ?
 De intronisatie van Hans Carrein en Renaat Desiere, nieuwe 
leden van Kortrijk Mercurius, verliep iets anders dan gebrui-
kelijk. Niemand minder dan Zijne Majesteit Koning Filip van 
België, Ere-Gouverneur van onze club waarop al talloze malen 
het glas was geheven, voelde zich geroepen om persoonlijk 
aan de nieuwe vrienden hun Lions-speld op te pinnen. 
Toen onze Vorst bij deze gelegenheid al te opvallend de lof 
zong van onze nieuwe vrienden en vooral van hun bedrijven 
(Drukta voor het koninklijke drukwerk en Clovis voor de mantelpakjes van Koningin Mathilde, 
(die, schijnbaar, vervolgens etiketten van Natan innaait) rees er plots wat twijfel en, inderdaad, 
bij nader toezien bleek het om een imitator van Koning Filip te gaan, ingehuurd door de nieuw-
komers!
Hans en Renaat hebben daarmee een entree gemaakt die niet snel zal vergeten worden!
 Dirk Van Heuven – secretaris LC Kortrijk Mercurius. 

http://www.lions-112a.be/
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NUTTIGE INFO
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
17/08/2015 - LC Oostende: A day at the Races
22/08/2015 - LC Brugge Maritime: Vis en Schaaldierenfestijn
05/09/2015 - LC De Panne Westkust: Golftornooi
05/09/2015 - LC Knokke-Zoute: :  Fin de Saison on the Beach
26/09/2015 - LC Damme Zwin: Jacques Vermeire-Veel vijfen en zessen
03/10/2015 - LC Oostende BO4: BO4 gaat vreemd
17/10/2015 - LC De Panne Westkust: Wijndegustatie

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
Club Naam Voornaam
Aalst Dirk Martens Van Damme Johan
Aalst Dirk Martens Moens Filip
Geraardsbergen Van Landuyt Rurrik
Gavere Rhodeland Slock Koen
Heuvelland Cappoen Thomas
Heuvelland Dekorte Geert
Heuvelland Heyman Kurt
Heuvelland Huyghebaert Jean-Pierre
Heuvelland Thorrez Koen
Kortrijk-Leie Vanhuysse Benedikt
Lokeren Van Kerckhove Piet
Lokeren Van de Sompel Jurgen
Lokeren Vereecken Roeland
Oudenaarde Gysens Tom
Roeselare Ameel Tom

Meer details over de nieuwe leden hier.

IN MEMORIAM
Club Naam Voornaam
Torhout Teerlynck Johan

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

http://www.lions-112a.be/
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-oostende-a-day-at-the-races-2
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-knokke-zoute-fin-de-saison-on-the-beach
http://www.lions-112a.be/?events=lc-damme-zwin-jacques-vermeire-veel-vijfen-en-zessen
http://www.lions-112a.be/?events=lc-oostende-bo4-bo4-gaat-vreemd-2
http://www.lions-112a.be/?events=lc-de-panne-westkust-wijndegustatie

