
HET THEMA VAN GOUVERNEUR 
ANDRE GOETHALS ANNO 2015-2016
BE PART OF IT

FLASH
DISTRICT 112A
SEPTEMBER 2015

Deze flash is er door en voor lions.
Graag reacties-opmerkingen-artikels naar flash112a-reacties@telenet.be

INHOUDSTAFEL

Woord van de gouverneur 2
We surf ! 3
Tribal  Leadership 3
Voedselbanken Actie 2015 begint nu! 4
“Maatjesavond” in Sint-Niklaas City. 4
L.C. Aalst verliest een vriend 4
LC Gent Gandalys verkent ‘le Luberon’ 6
Live from Honolulu 6
Youth Exchange Camp 2015 – dag district A 7
Neem deel en win! 7
Slechthorende weggebruikers 7
LC Waregem rouwt om vriend Ignace Versele 8
Europaforum in Augsburg 8-11 oktober 8
Hoe geraak je op de lionswebsites ?  9
Mopjes 9
Nuttige info 10
Welkom aan onze nieuwe leden 10
In Memoriam 11

mailto:flash112a-reacties%40telenet.be?subject=


Pagina 2Flash septemberi 2015 www.lions-112a.be

WOORD VAN DE GOUVERNEUR
Bijna elke nieuwe voorzitter zal bij dit lezen reeds zijn eerste vergadering achter de rug heb-
ben. Een soort vuurdoop en een kick off voor het nieuwe werkjaar. Onze 54 clubs draaien vrij 
goed en dit is omdat het de clubvoorzitters jaar na jaar menens is  onze “we serve” gedachte 
levendig te houden. 

Voor een nieuwe gouverneur is dit juist hetzelfde. Mijn leuze “BE PART OF IT” zegt niets an-
ders. Het is dus meer dan gewoon maar “er deel van uitmaken”. Het betekent eerder “doe er 
aan mee”…. En het eerste woordje daarin is “doen”...

Die boodschap is voor elk Lionslid bedoeld: doe mee aan de clubactiviteiten;  hoe meer je je 
inzet, hoe meer je er zal uithalen: tevredenheid, vriendschap, plezier…

Ook op het districtsniveau heb je een waaier aan mogelijkheden om deel te nemen… Het 
begint al met de brilleninzameling en met de voedselbankactie. Mijn warme aanbeveling gaat 
ook naar de meer klassieke aangeboden mogelijkheden zoals de peaceposterwedstrijd, de 
jeugduitwisseling , de prijs van het nationaal werk, enz.. . Er zijn wel een paar leden in jouw 
club die het al doen of die het zouden zien zitten om daaraan deel te nemen: DOEN is de bood-
schap!

Tenslotte maken wij deel uit van een uitdagende internationale vereniging. Dit vergeten wij 
soms, want ook hier mogen of zouden we zelfs moeten participeren. LCIF, zeg maar in feite 
onze internationale sociale commissie, werkt net zoals de sociale commissie van je club… al-
leen maar met wat meer leden (1,4 miljoen) en met een budget met een paar nulletjes meer! 
Als je even informeert wat ze (zeg maar wij) daar doen, wil je daar, écht waar, graag ook jouw 
steentje aan bijdragen.

In het teken van die drie niveaus -club-district-internationaal- wil ik als nieuwe gouverneur “be 
part of it” promoten. Doen!

André Goethals
Gouverneur 112A

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


Pagina 3Flash septemberi 2015 www.lions-112a.be

WE SURF !
Hawaï, Honolulu, Waikiki... exotische oorden waar eind juni 18 leden van ons district de in-
ternationale conventie hebben bijgewoond. Op zijn Amerikaans misschien, met de parade, de 
shows, de speeches, maar ook een boeiend en bijzonder interessant lionsgebeuren, waar je 
niet ongeschonden van terugkomt. Je wordt als het ware meegezogen met die enorme surf-
golf (we-serve-golf) van solidariteit tussen de volkeren... en het mag nog soms wat oppervlak-
kig klinken, je krijgt er het besef dat je deel uitmaakt van die enorm efficiënte serviceclub of 
NGO.  Indrukwekkend! 

En zo kom je dan terug naar je eigen club met en totaal ander beeld van onze Lions-mogelijk-
heden. 

Gebrainwashed door de Amerikanen? Helemaal niet, want naast de woorden, heb je de da-
den... ongelooflijk veel daden, grote maar ook full van kleine solidariteitsacties, overal ter 
wereld, in het Zuiden evenwel als in het Noorden, overal, zelfs bij ons, in eigen land!

En we hebben ervan geprofiteerd om “we surf” te proberen op het turquoise water van  Wai-
kiki-beach... sommigen wankelend rechtstaand op de plank, anderen op de buik... 

Zo’n conventie vergeet je nooit! 

TRIBAL  LEADERSHIP
Dit werkjaar wordt opnieuw een uitdaging voor het GLT-GMT team. Vormingsessies worden 
verder vernieuwd en we willen ook eigentijdse topics in het kader van onze Lions-organisatie 
op de agenda plaatsen. 

Denk maar aan het thema over de impact op onze organisatie van generatieverschillen en 
van sociale media, gebracht door PID Levi Nesim in januari 2015 voor Lions Ambassadeurs en 
voorzitters commissie effectieven. 

Ditmaal zijn de clubvoorzitters aan beurt. Op zaterdag 17 oktober 2015 van 09u30 tot 12u30 
hebben we terug een internationale gastspreker. Jos De Neve behandelt dan het thema “Tribal  
Leadership”. Het wordt een interactieve zoektocht naar sleutels tot gemotiveerde en geënga-
geerde betrokkenheid bij het clubgebeuren. Een thema dat ook een meerwaarde zal bieden 
voor het persoonlijke professionele leven. Een uitnodiging voor de clubvoorzitters volgt.

Uiteraard zal dit jaar ook verder gebouwd worden op het thema CEP, of CQI (Club Quality Initi-
ative) zoals het vanaf dit werkjaar officieel heet. Meer nieuws hierover in een volgend artikel.

Carlos De Troch - Harry Buelens, Commissievoorzitters GMT/GLT

Wist je dat?
Je alle 46.535 clubs in 210 landen waar ook ter wereld kan terugvinden door simpelweg de naam 
van een stad of regio in te vullen ? https://directory.lionsclubs.org/

http://www.lions-112a.be/
https://directory.lionsclubs.org/ 
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VOEDSELBANKEN ACTIE 2015 BEGINT NU!
De start van een nieuw werkingsjaar betekent traditioneel 
ook alle hens aan dek voor de Actie Voedselbanken die dit 
jaar doorgaat van donderdag 15 tot en met woensdag 21 ok-
tober.  

Ten einde er het maximum uit te halen, is het zaak om nu 
reeds aan te vangen met de planning.  De meest pro-actieve 
voorzitters hebben hiervan trouwens reeds een agendapunt 
gemaakt op hun eerste bestuurs- en clubvergadering.

Voor alle praktische vragen kunnen jullie terecht bij de pro-
vinciale coördinatoren, Serge Skatchkoff (West-Vlaanderen) en Christiaan De Bruyne (Oost-
Vlaanderen).

Ter ondersteuning van jullie inspanningen is tevens een handleiding beschikbaar op de web-
site van ons District.

Het nieuwe elan dat sinds 2013 aan de Actie werd gegeven is aanzet is geweest tot een ver-
nieuwd en duurzaam engagement bij vele clubs.  Laat ons de trend verder zetten en nogmaals 
aantonen dat ons District het devies We Serve ter harte neemt als geen ander.

Marc Temmerman – Voorzitter Commissie Voedselbanken - LC Geraardsbergen

“MAATJESAVOND” IN SINT-NIKLAAS CITY.

LC Sint-Niklaas City organiseert jaarlijks haar “Maatjesavond”.
Op 14 juni laatstleden was het weer zover.  Op deze eerste zeer 
warme lentedag van 2015 serveerde LC City aan de ruim 400 aan-
wezigen een overvloed aan “nieuwe” maatjesharing.

Samen met het Klassiek Concert is deze avond zowat het grootste 
fundraising-event van LC City.

Van deze gelegenheid werd gebruikt gemaakt om aan Akabé een 
cheque van 10.500 € te overhandigen, waarmee deze scoutsver-
eniging voor mindervaliden in staat wordt gesteld haar lokalen te renoveren.

De maatjes zorgden voor een onvergetelijke ambiance tot in de late uurtjes...

We kijken uit naar de editie 2016, waarop jullie nu reeds zijn uitgenodigd !

Kris Hoffelinck – LC Sint-Niklaas City

L.C. AALST VERLIEST EEN VRIEND
Op 3 augustus overleed Abel Van Molhem, gewezen lid en voorzitter van Lions Club Aalst, op 
88-jarige leeftijd. Abel was jarenlang één van de stuwende krachten in de club maar diende 
zijn engagement stop te zetten omwille van gezondheidsredenen. Zijn leeftijdsgenoten herin-
neren zich hem als een sociaalvoelend lid, een allemansvriend die zich volop inzette voor de 
club en zijn sociale doelen. Helaas werd hij reeds op relatief jonge leeftijd verplicht zich terug 
te trekken uit het sociale leven. Het heengaan van zijn echtgenote heeft hem diep getroffen, 
de afhankelijkheid viel hem zwaar. We betuigen ons diep medeleven aan de familie.

Geert Breynaert - Voorzitter LC Aalst

Wist je dat?
Er in Amerika een nieuw 10-dollar biljet wordt gemaakt en je mee kan stemmen voor de afbeel-
ding van Helen Keller? https://thenew10.treasury.gov/share-your-ideas/submit

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?page_id=771
http://www.lions-112a.be/?page_id=771
https://thenew10.treasury.gov/share-your-ideas/submit
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HET ZIJN JOUW  
    OUDE BRILLEN 
        DIE WIJ WILLEN 

BRILLENINZAMELACTIE 

een actie van vzw MEDICO LIONS CLUBS BELGIUM       
tot 15 november 2015 (verlengd!) 

 

Achttien clubs uit District 112-A zijn reeds actief om via optiekers, oogartsen, 
apothekers en andere locaties gebruikte brillen in te zamelen. Immers, in zowat elke 

ladenkast vind je een bril die niet meer gebruikt wordt. Deze brillen kunnen iemands leven 
verbeteren. Iedere bril is welkom: gewone brillen, leesbrillen, zonnebrillen, kinderbrillen, 

monturen. Deze oproep is gericht aan alle clubs en alle leden. 

Contacteer je zonevoorzitter of Medico LCB voorzitter PCC Elien Van Dille 
elien.van.dille@telenet.be voor meer info over de brilleninzamelactie en om de verdeel- en 
inzamelpunten te kennen waar inzamel- en verzameldozen gratis kunnen afgehaald worden. 

Bestellingen door de BIARL clubverantwoordelijke via 
www.medicolcb.be 

Ons objectief in District 112-A: 80.000 brillen inzamelen! 
        

 

 

 

 

CHANGING LIVES 
ONE PAIR AT A TIME 

Jij helpt toch ook? 

http://www.lions-112a.be/
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LC GENT GANDALYS VERKENT ‘LE LUBERON’
Van  21 tot  25 mei  waren we te gast bij één van onze leden in 
Ménerbes, een idyllisch oord waar we konden genieten van een 
prachtig landschap en een milde zon. Onze reisverantwoordelijken 
Katia, Catherine en Françoise hadden een interessant en afwisse-
lend  programma in elkaar gestoken :  een mix van natuur, cultuur 
en sportieve belevenissen.

We vertrokken vanuit Lille met de TGV naar Avignon, daarna  ging 
de tocht richting Ménerbes verder  met  huurwagens.

In de namiddag stond al een eerste bezoek op het programma:  
Bonnieux met  zijn prachtige panorama’s en als hoogtepunt een be-
zoek aan ‘l’ église du Couvent d’Ô’  waar we beeldhouwwerken van 
Louise Bourgeois konden bewonderen. In de loop van de volgende 
dagen bezochten we andere pittoreske dorpen zoals Lacoste (met 
elektrische fietsen) en Lourmarin waar we de kleurrijke markt be-
zochten met allerhande lokale specialiteiten. Een laatste hoogtepunt was een indrukwekkend 
schouwspel in de steengroeve van Les Baux de Provence, waar de grote kunstenaars uit de 
Renaissance op spectaculaire wijze weer tot leven kwamen.

Maria-Pia Dierick - LC Gent Gandalys

LIVE FROM HONOLULU
Wist je dat sommige evenementen van de Internationale Conventie in Hawaii Live te volgen 
waren? De 12 uren tijdsverschil met Hawaii maakte het voor de Europese Lions niet evident 
om de live streaming te volgen. Maar toch, ik ken er een paar! Dappere Belgen die om 3 uur 
nachts live de parade of de Sociale Media voordrachten van SMiLE volgden om 15 uur Hawaii 
tijd.

Voor het eerst poogde LCI live streaming te brengen voor de thuisblijvers. Het experiment met 
2 iPads en een mobiel abonnement was een succes gezien de geringe promotie. De aanleiding 
waren twee nieuwe Twitter streaming diensten – Meerkat & Periscope - die eerder het jaar 
waren opgestart. Uiteindelijk werd gekozen voor Meerkat omdat de streaming zowel op Face-
book als Twitter kon worden gevolgd. Daar beide applicaties nog vrij nieuw waren kunnen we 
waarschijnlijk nog verbeteringen verwachten, maar in tussentijd wordt ook geëxperimenteerd 
met andere streaming diensten zoals de streaming dienst van YouTube. Wordt vervolgd in 
Fukuoka, Japan volgend jaar…

Enkele cijfers (Het eerste getal is het aantal mensen die intekenden om te kijken, het tweede 
getal is het hoogst aantal kijkers)

Parade                                           2013/273
Opening plenaire zitting              837/158
Tweede plenaire zitting               680/273
Laatste plenaire zitting                512/104
SMiLE seminar I                            177/58
SMiLE seminar II                           274/40
MyLCI seminar                              125/30
Photo Contest                                 30/8
Enkele nuttige links:

http://www.lionssmile.org/meerkat-live-streaming-on-twitter/
http://www.lionssmile.org/twitter-has-launched-periscope-the-livestreaming-app/
http://www.lionssmile.org/smile-hawaii-seminar-presentations-available-for-download/
 
Tom Van Kerschaever – SMiLE - LC Brugge Maritime

Wist je dat?
Er 8 zonevoorzitters en 4 gewestvoorzitters zijn in ons district? Ken je jouw zonenummer en 
gewest ? Zie vademecum 

http://www.lions-112a.be/
http://www.lionssmile.org/meerkat-live-streaming-on-twitter/ 
http://www.lionssmile.org/twitter-has-launched-periscope-the-livestreaming-app/ 
http://www.lionssmile.org/smile-hawaii-seminar-presentations-available-for-download/ 
http://www.lions-112a.be/?page_id=4109
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YOUTH EXCHANGE CAMP 2015 – DAG DISTRICT A
Donderdag 23 juli verzorgde Lions Club Zwevegem de Districts 
A dag voor het jongerenkamp dat dit jaar van 11-25 juli geor-
ganiseerd werd door District B in Lier (LC Lier Twee Neten). 

Afspraak in de voormiddag was het ’Passchendaele Museum‘ 
in Zonnebeke waar de jongeren van 25 nationaliteiten uitleg 
kregen over de ‘Groote Oorlog’ en al de landen die hier kwa-
men meestrijden en zoveel jonge mensen in de strijd verlo-
ren. Een pakkend verhaal met bezoek aan loopgraven, kaze-
matten…

In de namiddag een luchtiger programma in ‘Twins’ op de zeedijk te Bredene met toffe zeeac-
tiviteiten en strandspelen. Aangenaam weer en een toffe ambiance.  Ten slotte nog een lekker 
maal en dan met de bus terug naar Lier. 

Een bijzonder gesmaakte dag voor gans de groep (alle activiteiten van het kamp werden ge-
evalueerd en we kregen voor onze dag unaniem een A quotering = kan niet beter !). Volgend 
jaar is het de beurt aan District A om het kamp te organiseren. Kampdirecteur Harold Kerck-
haert (LC De Pinte Millenium) organiseert het te Melle! We zien er naar uit.

Dank aan onze club LC Zwevegem voor de financiële steun voor hetgeen de dag meer kostte 
dan de Districtsbijdrage. Dank aan Piet Dermaux, Pol Sileghem, Emmanuel Dewulf voor de 
aangename samenwerking. 

Philippe Vergauwe - Districtsverantwoordelijke Youth Camp and Exchange - LC Zwevegem

NEEM DEEL EN WIN!

Bijna de slogan van de Nationale Loterij. 
Maar dat is het niet en toch gaat de slogan volledig op. Immers ons MD112 wenst gewoon 
jouw lokale Lions Club te belonen voor het uitzonderlijke werk dat de club levert bij de onder-
steuning van een specifiek sociaal of cultureel  doel. 

“De prijs van het Nationaal Werk” bestaat al vele jaren bij Lions-België en is nog veel te weinig 
bekend. Of de club denkt er gewoon niet aan om zich in te schrijven. Zonder het dikwijls te 
beseffen leveren vele Lionsleden en hun familieleden een schitterende en uitzonderlijke inzet. 

Dit jaar is een te verdelen budget voorzien van 60.000 € met als 1ste prijs een bedrag van 
20.000 €. De ontvangen prijs dient in het project geïnvesteerd te worden. In 2015 werd het 
reglement grondig herzien en versoepeld om meer clubs de gelegenheid te bieden tot deelna-
me.  Raadpleeg de website voor alle details, het volledige reglement  en het vereenvoudigde 
inschrijvingsformulier op  http://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/md-112/workgroups/
national-work.html.  

Wees fier op wat jullie realiseren. Neem deel en… win !  Just do it!

Luc Amez - Commissie Nationaal Werk

SLECHTHORENDE WEGGEBRUIKERS

L.C. Torhout steunt de dove of slechthorende 
weggebruiker. 
Wil je ons alsjeblieft helpen om dit bericht nog verder te 
delen? Hoe bekender dit bordje wordt, hoe veiliger!!!! !

Ziet u dit bordje, dan vragen wij u extra op te letten. Dit is 
een dove of slechthorende weggebruiker.

Wist je dat?
Er bij LC Oudenaarde opnieuw een Vespa te winnen valt op 27/09/2015 ? www.lionsfietstocht.
be

http://www.lions-112a.be/
http://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/md-112/workgroups/national-work.html
http://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/md-112/workgroups/national-work.html
http://www.lionsfietstocht.be 
http://www.lionsfietstocht.be 
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LC WAREGEM ROUWT OM VRIEND IGNACE VERSELE
Ignace (°23/2/1927-+17/8/2015) was het laatste stichtend lid (charter in 1961) van Lions Club 
Waregem waarmee vele van de huidige leden nog op geregelde tijdstippen in contact kwa-
men. Recent heeft hij de club na meer dan 50 jaar inzet verlaten. 

Ignace was als Lion een exponent van zijn generatie. Hij was een gerespecteerd bedrijfsleider 
die sterk verankerd was  in zijn dorpsgemeenschap, en vanuit die context kende hij als geen 
ander de noden en behoeften van velen, die door de natuur of de maatschappelijke omstan-
digheden niet  geprivilegieerd waren.

Conform het motto van de Lions beweging  We Serve , en geïnspireerd door zijn religieuze 
overtuiging wilde hij steeds zijn naasten helpen. 

Een opsomming geven van alle verwezenlijkingen binnen de club waarvoor Ignace het initia-
tief heeft genomen of actief heeft aan meegewerkt, is een schier onbegonnen taak.  

Ignace bleef tot op hoge leeftijd de vergaderingen bijwonen, en hij liet niet na om manifest het 
woord te vragen of te nemen in de  vergaderingen, om de leden op hun verantwoordelijkheid 
als Lion te wijzen. 

EUROPAFORUM IN AUGSBURG 8-11 OKTOBER
Het Europees Forum wil een open forum zijn, bevorderlijk 
voor de uitwisseling van ideeën, kennis, wederzijds begrip 
en vriendschap. Het wil humanitaire acties promoten ter on-
dersteuning van de programma’s en doestellingen van Lions 
Clubs International binnen de Europese multiculturele sa-
menleving.

Het thema van het Forum dit jaar  is: “Europese Lions - Sym-
pathie en Vriendschap”.  

De Belgische deelnemers zullen logeren in het « DORINT – AN DER KONGRESSHALLE - AUGS-
BURG », net naast het congresgebouw gelegen en waar ook het Europaforum zal plaatsvinden.

Wie nog mee zou willen, de deelname aan de reis op basis van een één persoonskamer kost 
p.p.:  

 800 Euro voor LIONS (980 Euro in single)
 750 Euro voor de meereizende partners (930 Euro in single) 
 690 Euro voor de LEO’s (870 Euro in single)
We gaan er per bus heen, vertrekken de donderdag en zijn de zondag avond terug.

Wist je dat?
Er naast Waregem Koerse ook een even succesvol ‘Oostende Koerse’ bestaat? Tijdens de zomer-
maanden wordt elke maandagnamiddag op de Wellington paardenrenbaan “Oostende Koerse” 
georganiseerd.  Voor de 3e maal tekende Lions Oostende present om via deze organisatie aan 
fundraising te doen. Zo ontving Lions Club Oostende 180 genodigden tijdens hun “Day at the 
races” op 17 augustus. De VIP-ruimte met prachtig zicht op de renbaan was snel uitverkocht.  De 
sponsors en hun gasten konden genieten van een gastronomisch menu tijdens de verschillende 
galop- en drafrennen. Een klein gokje zorgde voor de nodige ambiance en hilariteit. ‘s Avonds 
verdreven enkele regenbuien het aangename zomerweer wat echter de leute tijdens het optre-
den van enkele Vlaamse Vedetten niet kon vergallen.  De opbrengst van dit unieke evenement 
schenkt Lions Club Oostende integraal aan de sociale doelen waarvoor ze staat !

http://www.lions-112a.be/
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HOE GERAAK JE OP DE LIONSWEBSITES ? 
• Op de site van ons district 112A: http://www.lions-112a.be/ Om in het ledengedeelte te 

geraken, tik je het wachtwoord “weserve” en je bent er.
• Op de site van het multidistrict MD112: http://www.lionsinternational.be/ Voor het leden-

informatiegedeelte en de directory online kreeg iedereen een code en een paswoord. Ver-
geten? Typ gewoon jouw emailadres in en je ontvangt code en/of paswoord binnen de 5 
seconden.

• Onze internationale vereniging in Oakbrook heeft twee websites:
 -voor Lions Clubs International: http://www.lionsclubs.org
 -voor Lions Clubs International Foundation (LCIF=sociale werken): http://www.lcif.org
Daar vind je zoveel  informatie als je maar wil, zonder paswoord. Maar wens je nóg meer, dan 
dien je je in te schrijven met je oakbrooknummer. Dit internationaal lidnummer vind je in de 
directory online op de website van het multidistrict, bij jouw persoonlijke gegevens.

MOPJES
Aan de grens tussen Zwitserland en Italië. Vijf Duitsers in een Audi Quattro komen aanrijden. De 
Italiaanse grenspolitie houdt hen aan. De bestuurder draait het raampje open en hoort van de 
douanier: “Het is illegaal om met vijf personen in een Quattro te zitten.”
“Wat bedoelt u met het is illegaal?” vraagt de bestuurder verbaasd.
“Quattro betekent vier”, zegt de Italiaanse douanier.
“Quattro is de naam van de auto”, zegt de Duitser stomverbaasd.
“Hier kijk in de papieren: deze auto is ontworpen voor 5 personen.”
“Dat is niet mijn probleem”, zegt de agent. “Quattro betekent vier. “U zit met vijf mensen in de 
auto en u overtreedt dus de wet.”
De Duitser reageert zeer geïrriteerd. “Idioot! haal uw meerdere erbij, ik wil iemand spreken die 
intelligenter is dan u!”
“Sorry”, zegt de Italiaanse agent, “Dat zal niet gaan. Die is druk bezig met twee personen in een 
Fiat Uno.”

The Italian who went to Malta:
(Lezen met Italiaans accent in het Engels, denk: The Godfather)
“One day ima gonna Malta to bigga hotel. Ina morning I go down to eat breakfast. I tella waitress 
I wanna two pissis toast. She brings me only one piss. I tella her I want two piss. She say go to the 
toilet. I say you no understand. I wanna to piss onna my plate. She say you better no piss onna 
plate, you sonna ma bitch. I don’t even know the lady and she call me sonna ma bitch.
Later I go to eat at the bigga restaurant. The waitress brings me a spoon and knife but no fock. 
I tella her I wanna fock. She tell me everyone wanna fock. I tell her you no understand. I wanna 
fock on the table. She say you better not fock on the table, you sonna ma bitch.
So I go back to my room inna hotel and there is no shits onna my bed. Call the manager and tella 
him I wanna shit. He tell me to go to toilet. I say you no understand, I wanna shit on my bed. He 
say you better not shit onna bed, you sonna ma bitch.
I go to checkout and the man at the desk say: “Peace on you.” I say piss on you too, you sonna 
ma bitch. I gonna back to Italy.”

Wist je dat?
Voor de vijfde keer op rij LC De Haan Permekeland present was 
op Trammelant? De stand is ondertussen welbekend geworden 
en vaste klanten uit binnen- en buitenland komen elk jaar op-
nieuw om het hemels Lionsbier te proeven.
Op de foto paters Dirk en Carl van de orde van de bruine Dunepa-
ters uit de abdij Permekeland.

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/
http://www.lionsinternational.be/
http://www.lionsclubs.org
http://www.lcif.org 
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NUTTIGE INFO
26/09/2015 - LC Damme Zwin: Jacques Vermeire-Veel vijfen en zessen
03/10/2015 - LC Oostende BO4: BO4 gaat vreemd
09-11/10/2015 - Europaforum in Augsburg
13/10/2015 - LC Blankenberge: Mentaal bijtanken
15-21/10/2015 - Voedselbanken
17/10/2015 - Uitzonderlijke infosessie clubvoorzitters
17/10/2015 - LC Waregem Ascot: Le Grand Défilé
17/10/2015 - LC De Panne Westkust: Wijndegustatie
11/11/2015 - LC Oostende: Concert in de Sint-Jozefskerk
12/11/2015 - LC Menen: Filmgala nieuwe James Bond film
05/12/5015 - Algemene Vergadering vzw’s Multidistrict in Brussel
13/12/2015 - LC Evergem Vlaamse Valleien: Lions Jazz
09/01/2016 - Infosessie Lionsambassadeurs
07/03/2015 - Infosessie nieuwe leden
23/04/2016 - Distictconventie 112A in Kortrijk
25/05/2016 - Afsluiter Werk van de Gouverneur in de KBC toren te Gent
04/06/2016 - Infosessie nieuwe zone en gewestvoorzitters
06/06/2016 - Infosessie nieuwe clubbesturen (voorzitter, secretaris, penningm, effectieven)
11/06/2016 -Nationale Conventie MD in Mechelen
24-28/06/2016 - Internationale Conventie in Fukuoka Japan

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
Club Naam Voornaam
Aalst Bosmans Marc
Blankenberge Ackaert Luc
Brugge Maritime Lootens Timothy
Brugge Zeehaven Vanderghote Hubert
Damme Zwin Gailliaert Hans
Damme Zwin Boels Marc
Damme Zwin Schelfout Jorg
Gavere Rhodeland Slock Koen
Geraardsbergen Van Landuyt Rurik
Heuvelland Thorrez Koen
Heuvelland Dekorte Geert
Heuvelland Huyghebaert Jean-Pierre
Heuvelland Cappoen Thomas
Heuvelland Heyman Kurt
Knokke Zoute Haeghebaert Geert
Knokke Zoute De Maere Frank
Knokke Zoute Ocet Xavier
Kortrijk Mommerency Frederick
Kortrijk Debie Philippe
Kortrijk Leie Vanhuysse Benedikt
Meetjesland Eeko Heye Lucas
Oudenaarde Vlaamse Ardennen Hellin Jean-François

http://www.lions-112a.be/
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=europaforum-in-augsburg
http://www.lions-112a.be/?events=lc-blankenberge-mentaal-bijtanken
http://www.lions-112a.be/?events=voedselbanken-3
http://www.lions-112a.be/?events=lc-waregem-ascot-le-grand-defile
http://www.lions-112a.be/?events=lc-de-panne-westkust-wijndegustatie
http://www.lions-112a.be/wp-admin/post.php?post=4722&action=edit
http://www.lions-112a.be/?events=lc-evergem-vlaamse-valleien-lions-jazz
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Club Naam Voornaam
Roeselare Ameel Tom
Ronse - Renaix Hombrouckx Michel
Ronse - Renaix Bruyneel Claude
Waasland Eygenraam Tom
Waregem Visker Chris
Waregem Maes Filip
Zwevegem Malfrere Matthias
Zwevegem Haspeslagh Stefaan
Zwevegem Dewulf Emmanuel

Meer details over de nieuwe leden hier.

IN MEMORIAM
Club Naam Voornaam
LC Kortrijk Legon Yves

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

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

