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WOORD VAN DE GOUVERNEUR
Begin oktober, alle clubs hebben reeds hun eerste vergaderingen van het jaar met een nieuw 
bestuur achter de rug... De activiteiten worden gepland met de ambitieuze wens het nog beter 
te doen dan het jaar voordien.   Dit is LIONS,  dit is “we serve”, dit is “Be Part of It”.
Meestal  beginnen de clubs na te denken over hoe ze centen bijeen gaan brengen, “fundraising” 
dus. En daarna wordt er gekeken waar die centen naar toe kunnen gaan, dit is dan het werk van 
de sociale commissie van de club. Ook wanneer het over manpower of hands-on activiteiten 
gaat,  wordt er daarover reeds nagedacht.  Of er nu geholpen wordt met geld of met manpower, 
de clubs richten hun hulp meestal op lokale noden, en dat is logisch. Af en toe wordt ook een 
buitenlands project gesteund.
Maar wat nu als het buitenland een binnenlands probleem wordt? Met de vluchtelingencrisis 
schudt de actualiteit de kaarten door elkaar. We worden allen op lokaal vlak geconfronteerd 
met een buitenlands probleem... dat in de eerste plaats een humaan probleem is .  “Dignity, 
Harmony, Humanity”,  de leuze van onze Japanse internationale voorzitter dit jaar, is hier heel 
concreet van toepassing ...  
Lions International Foundation (LCIF) maakte een eerste schijf van 200.000 $ vrij voor het Syri-
sche vluchtelingenprobleem. Wat het district betreft,  heeft het als dusdanig geen sociale kas, 
maar wij moedigen met aandrang onze clubs aan, om op lokaal vlak, in overleg met de autoritei-
ten, te zien wat of hoe we “iets” kunnen doen. Creativiteit is hier de boodschap: huisvesting, ma-
teriële hulp, een hart onder de riem steken, een kleine attentie... er zijn zoveel mogelijkheden. 
Onverschillig zijn mogen we zeker niet! 
Sommige clubs zijn niet bij de pakken blijven zitten: een club kocht wat speelpleinmateriaal om 
in het lokaal opvangcentrum de kinderen  op te vrolijken, een andere club bood huisvesting aan 
twee gezinnen... Bravo, mooi! ...En wat doet jouw of mijn club? Het is nooit te laat.

André Goethals
Gouverneur 112A

http://www.lions-112a.be/
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DE GOUVERNEURSRAAD – WHAT HAPPENS THERE?
Als totale neofiet woonde ik de Gouverneursraad van september bij – ja, deze raad vergadert 
op maandbasis. Voorzitter van de vergadering is Stefaan Willems, Council Chairman van het 
MD112 en lid van LC Mechelen Dodoens; voor de samenstelling verwijs ik naar de ‘annuaire’.

Even een overzicht van wat zoal op tafel komt, en desgevallend beslist wordt:

• Een overzicht van de commissie-vergaderingen : Nationaal Werk, muziekwedstrijd, youth 
exchange, enz.;

• Een nationale centennial-actie gefocussed op milieu – één van de 4 pijlers voorgesteld 
vanuit Oak Brook; bv. boomplantingsactie, of milieu-opkuisacties, met ondersteuning van-
uit het MD (‘task force’); externe communicatie hierover wordt hierbij ‘de’ prioriteit;

• Voorbereidingen en praktische regelingen voor het Europaforum in Augsburg: autocar 
met vertrek van aan het Centraal Station in BXL om 7u30’; dress-code, hotel, diner MD112, 
het uniform voor het galadiner, vrijdagavond ‘getting together’ in de sfeer van de Bierfeste 
(!), enz. enz.

• Voorbereidingen voor de Internationale Conventie 2016 in Fukuoka;

• Bespreking van een voorstel van een lid van LC Aarschot betreffende een actie ten voor-
dele van de vluchtelingen; daarvoor verwijs ik naar het afzonderlijke schrijven aan de club-
voorzitters.

En na de gebruikelijke varia sprint ik weg, op naar …de job!

Patrik Vervinckt – 1ste Vice-Gouverneur – LC Dendermonde

CLUB QUALITY INITIATIVE (CQI) 
Afgelopen werkjaar hebben 44 clubs zich ingeschreven voor het CEP of CQI zoals het vanaf 
dit werkjaar heet. Dertig clubs ontvingen reeds een rapport van de tevredenheidsenquête. Ze 
werken nu aan een actieplan om clubwerking en ledentevredenheid te verbeteren.

Als Lion zijn we veeleisend en we willen allen “value for money”. 

Het actieplan zal hier zeker helpen. Het grote voordeel van de tevredenheidsenquête is im-
mers dat ze (soms sluimerende) problemen op een eenvoudige en georganiseerde wijze be-
spreekbaar maakt. 

Eens een probleem gedefinieerd is, is het een kleine stap om een actieplan met verbeteringen 
aan de clubwerking uit te werken en de opvolging te organiseren.

Clubs wees op uw hoede! Gouverneur André wil de actieplannen kennen omdat hij vast ge-
looft dat goed werkende clubs de waarborg zijn voor een bloeiend Lionisme waarbij vriend-
schap en sociale daadkracht centraal staan. Be Part of it!

Nog niet ingeschreven of ergens halverwege gestrand? Geen nood. Instappen kan altijd.

Harry Buelens en Carlos De Troch – GLT/GMT coördinatoren

Wist je dat?
Philippe Delplanque van LC Geraardsbergen een voettocht ondernam naar Compostella en daar 
op 3 oktober heelhuids aankwam ?

http://www.lions-112a.be/
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PLANNING EN VOORBEREIDING – HOE P.R. WERKT

Lions De Pinte komt dit jaar met de tweede editie van de Halloween-
markt in KasteelBorluut te St-Denijs-Westrem.
Vorig jaar was een groot succes: 

• planning en voorbereiding: 60 vrijwilligers van Lions, Basisschool 
de Kleine Prins uit De Pinte, Ann Van Durme, De Veerboot uit As-
tene, De Liaan uit Eke…

• website: 2.160 bezoekers, 9.000 bekeken pagina’s
• advertentie in het Infoblad van de dekenij Borluut (2.000 exem-

plaren)
• 400 posters
• 3.000 flyers per post uitgestuurd
• tijdens de Halloweenmarkt: 1.500 bezoekers die elk een program-

maboekje kregen
• succesvolle activiteiten (Grime, fotografie, poppenkast, griezelverhalen en muziek optre-

dens). 
• en natuurlijk veel sfeer aan tafel en aan de bar
We willen dit jaar nog beter doen: 2.000 bezoekers.

Ook dit jaar gaan de inkomsten van dit event terug naar onze sociale doelen voor kinderen.

Met de ervaring van vorig jaar zijn we ervan overtuigd dat de Halloweenmarkt dit jaar nog 
leuker zal worden voor kinderen én volwassenen. 

We hopen jullie dan ook in grote getale te mogen verwelkomen op vrijdagavond 30/10/15 of 
zaterdag 31/10/15. Alle info op: http://www.halloweenmarkt.com

Philippe Carron – LC De Pinte-Millenium

KIEKJES

Ook dit jaar is er onze Lions Environmental Photo Contest.
De bedoeling is om een originele kleur- of zwart/wit foto te nemen in één van de 5 volgende 
categorieën: dierenleven, landschappen (stad of natuur), plantenrijk, klimatologisch feno-
meen en het speciaal thema van onze International President  ‘waardigheid, harmonie, huma-
niteit’: het vredevol samenleven van de soorten toejuichen.

Elke club stuurt één inzending in. Deze bestaat uit maximum één foto van elke categorie. Orga-
niseer bijv. reeds binnen jullie club een wedstrijd. Mail daarna de geselecteerde foto’s of stuur 
ze via dropbox naar els@fotohoet.be en dit vóór 20 december 2015.

De minimum resolutie voor een goede opname is 2000 pixels (kortste zijde: de opname kan 
zowel rechthoekig als vierkant zijn). 

Het is zeker de moeite om mee te doen en als extra stimulans geeft ons district 112A een prijs 
van €250,00 aan de club die de allermooiste foto inzendt! Als dat niet mooi meegenomen is !

Els Hoet-Derycke - Voorzitter Commissie Photo Contest D112A 

Wist je dat?
De zones 31-32-41-42 al in winterslaapmodus zijn gezien de redactie uit deze zones geen enkel 
clubartikel mocht ontvangen J ?

http://www.lions-112a.be/
http://www.halloweenmarkt.com/
mailto:els%40fotohoet.be?subject=
http://www.lions-112a.be/?page_id=3434
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BIKE-O-THERAPY

Op zondag 30 augustus verzamelden 400 fietsers en sympathisanten voor 
de traditionele fietstocht van Lions Club Gent-Gand die dit jaar de regio 
Zomergem verkende.

Wij werden ontvangen door manege Dennenhof in Landegem, een V.Z.W. die de bedoe-
ling heeft om de infrastructuur en begeleiding te voorzien om hypotherapie en aangepast 
paardrijden aan te bieden aan personen met een beperking (tevens werk dat de club on-
dersteunt).

Een fietstocht heeft één essentieel bestanddeel om te slagen: goed weer. En dit jaar moch-
ten we echt niet klagen, wel integendeel.

Midden het parcours was een pitstop voorzien waar iedereen de innerlijke mens kon ver-
sterken met een drankje aangeboden door één van onze hoofdsponsors en als afsluiter kon 
iedereen van een heerlijke barbecue genieten.

Dergelijk event betekent een aanzienlijke financiële bijdrage in de talrijke werken die onze 
club ondersteunt.

Het verstevigt ook de banden tussen de leden die niet alleen de dag zélf maar ook voordien 
en nadien iets moeten geven van zichzelf door de handen uit de mouwen te steken.

“Samen sterk” lijkt me eens te meer één van de grootste hefbomen te zijn waarover het Lio-
nisme ter verwezenlijking van haar doelstellingen beschikt.

Didier Goeminne - Persverantwoordelijke LC Gent-Gand

ALOHA EN MAHALO
Drie Leo’ s richting Hawaii voor de Internationale Conventie. 

Wat hebben we geleerd?

1. Leo’s van buiten Europa zijn vaak Alfa Leo’s ofte -18 jarigen. Het 
Leo Luau feestje in de Honolulu zoo bleek dan ook eerder een 
kids party te zijn. Maar dat bedierf de pret zeker niet. 

2. Onze nieuwe internationale president, Dr. Yamada gaf een 
speech om u tegen te zeggen. Onthoud: Dignity. Harmony. Hu-
manity. 

3. De afzwaaiende president, Joe Preston, bleek een “wannabe” 
zanger te zijn. 

4. Meer dan 15.000 Lions en Leo’s met verscheidene achtergronden liepen zij aan zij door de 
straten van Honolulu. Geen godsdienst, politiek noch financiële verschillen verstoorden deze 
samenhorigheid... Top! 

5. De invloed van Lions op wereldniveau is groot! De projecten met bijhorende inzet bewon-
derenswaardig. 

Hawaii had tevens moois te bieden. We bezochten Pearl Harbor, gingen het Hawaïaans bin-
nenland verkennen en trotseerden de golven als ware surfers. 

Mahalo! (bedankt) voor de fantastische ervaring. Het heeft ons rijker gemaakt als Leo’s, het 
heeft banden versterkt tussen Leo’s en Lions België en het heeft ons de kans gegeven de Lions 
op internationaal vlak beter te begrijpen, waarderen en respecteren. 

We waren ferm onder de indruk! 

Leogroeten, Cassandre, Femke en Julie 

Wist je dat?
Onze Gouverneur niet wist wat hij hoorde op de statutaire vergadering van LC Dendermonde, 
wanneer het ging over de aanvaardingscommissie: “ge moet het lid benaderen zonder dat het lid 
het voelt” (sic).

http://www.lions-112a.be/
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EEN VROEGE VOGEL BIJ LC OOSTKAMP
Nog maar pas de mooie en warme zomer 2015 verteerd en de Gouverneur André Goethals 
komt reeds op bezoek. Op donderdag 10 september mochten we onze (nieuwe) gouverneur 
ontvangen en konden we hem wegwijs maken in onze fundraisings- en sociaal/culturele pro-
jecten. Dit alles in een gemoedelijke en typisch vriendelijke, joviale Lions sfeer.

Alle actuele Lionsthema’s werden er aangesneden tussen de derde en vierde repasse, tot ook 
de … huidige schrijnende vluchtelingen problematiek. Hier is de goede raad om elk initiatief 
ten voordele van de vluchtelingen in een wettelijk kader te 
plaatsen en best onder de hoede van de Overheid.

Het wordt alweer een boeiend Lions jaar, niet in het minst 
door de voorbereiding van de CENTENNIAL in 1917.

Bij de foto: Ontvangst van de gouverneur André Goethals 
door Past Gouverneur Jo Lantsoght & Vice- voorzitter Filip 
Cocquijt 

Philippe Dewulf – LC Oostkamp

BIER EN WIPERS TIMES 
Onze traditionele gezinsdag in het begin van het nieuwe Lionsjaar startte met een ontbijt in 
het ‘Eilandje’, een gezellig restaurant op een pittoreske plaats aan de vesten van Ieper. 

Vijfentwintig volwassenen en tien kinderen hadden hun stalen ros 
van stal gehaald voor een tochtje van een 15-tal km door het Heuvel-
landse landschap. Via Hollebeke en langs Zillebeke vijver fietsten we 
terug naar Ieper voor een bezoek aan de brouwerij ‘De Kazematten’, 
gelegen onder de versterkte muren, destijds aangelegd door Vauban. 

Onze gids, een gepassioneerde bierbrouwer, legde op zeer enthousi-
aste manier de knepen van het biervak uit. 

De ruimte waarin de brouwerij zich bevindt, werd tijdens de laatste 
2 jaar van WO 1 gebruikt om een satirisch krantje te drukken, be-
doeld om het moreel  van de soldaten wat op te krikken: de ‘Wipers 
Times’. Na de oorlog werden deze krantjes gebundeld en in boek-
vorm uitgegeven en tot op heden behoort dit werk tot de canon van 
de Engelse literatuur. 

Het blonde bier dat we na de interessante rondleiding mochten 
proeven  - het examen gebeurt aan de toog,  zoals onze gids dit formuleerde - kreeg dan ook 
de naam van dit krantje: Wipers Times. 

Liefhebbers van bruin kwamen ook aan hun trekken met de proeverij van het ‘grottenbier’. Na 
dit leerrijke en lekkere bezoek was het uiteraard tijd om heerlijk te lunchen en gezellig na te 
keuvelen in het ‘Eilandje’.

Organisatoren van deze uitstap, Jan en Guy, you did a great job! Dankjewel. 

Jef Ceenaeme - LC Torhout

Wist je dat?
Het van oorsprong Belgische Lions SMiLE project (Sociale media voor Lions door Lions) voortaan 
een vaste stek heeft op de website van Lions Clubs International? Ga naar ‘Member Center’ > 
‘Resources’ > ‘Lions SMiLE’ of http://members.lionsclubs.org/EN/resources/social-media/lions-
smile.php

http://www.lions-112a.be/
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/social-media/lions-smile.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/social-media/lions-smile.php
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VREDESPOSTERWEDSTRIJD 2015-16

Oproep tot deelname door de clubs
Concept: 

Een wereldwijde wedstrijd voor het tekenen van een poster over VREDE, georganiseerd door 
Lions Clubs International.

Kinderen tussen 11 en 13 jaar maken elk een poster over het onderwerp: Vrede.

De winnaar van elke klas/groep dingt mee in de hierop volgende district, nationale en inter-
nationale rondes.

Motivatie om als club mee te werken aan dit project:

• onze jeugd laten nadenken over vrede
• contacten met scholen kunnen nuttig zijn in relatie tot onze sociale projecten.
• imago opbouwen bij de lokale gemeenschap, bij potentiële leden en sponsors.
• contactmogelijkheden met ouders (potentiële kandidaat-leden).
• mooie taak voor een Lionslid dat ambitie heeft om te werken binnen de club.
Meer informatie over de aanpak van dit project kunt u vinden op de website van ons district 
met volgende documenten:

• informatiebrochure voor clubs 
• oproep deelname
• reglement 
• planning 
• flyer   
• poster keerzijde
Districtsverantwoordelijke Vredesposter Ron KEIRSEBILCK, LC De Haan Permekeland
ronkeirsebilck@gmail.com  of 0491/99.37.81

DELIVERY STATUS NOTIFICATION (FAILURE)
The following message to <lion@....be> was undeliverable.
The reason for the problem:
Unknown address error 550-’Requested action not taken: mailbox una-
vailable’
Dat is een bericht dat uw redactie nog steeds zo’n 40 keer ontvangt, na 
verzending van onze maandelijkse Flash.  

Het is nu niet omdat wij zoveel moeite doen om elke maand een Flash samen te stellen die 
aantrekkelijk is, vol nuttige info, clubuitstappen, activiteiten, weetjes, foto’s en mopjes. 

Het is ook niet omdat afzender Jean-Michel elke maand veertig berichtjes ontvangt zoals dat 
hierboven, en dat zijn ‘delete’-knop versleten is door het wissen van terugkerende ‘failures’. 

Het is omdat de redactie zich afvraagt op welke manier deze 40 leden dan wel berichten ont-
vangen.  Niet alleen van ons, ook van hun club, van het District, Multi-district, Lions Internati-
onal…   Zijn deze Lions dan onwetend over álle activiteiten ? 

Bij deze een warme oproep aan alle voorzitters, secretarissen en webmasters in uw club :  willen 
jullie aub de persoonlijke fiches van uw leden aanpassen ? 
Zorg dat de fiche en het mailadres van uw leden in de diretory-on-line correct is.

• Wie kan dat? De leden zelf, de voorzitter, de secretaris, de webmaster.
• Waar? http://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/md-112/directory-online.html
• Problemen? Contacteer onze district-secretaris peter.de.poorter@compaqnet.be

Rob Timmermans - secretaris Flashcommissie – LC Ronse-Renaix

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?page_id=20
http://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/md-112/directory-online.html
mailto:peter.de.poorter%40compaqnet.be?subject=
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DANK U
Eind april 2015 schreef ik in een mail aan alle clubvoorzitters: “De inzet van de Lions Clubs 
op lokaal, nationaal of internationaal niveau werd nogmaals beklemtoond op de Lentecon-
ventie Gent.”

Die zaterdag, terwijl wij het allen samen zeer goed hadden, werd Nepal geconfronteerd 
met een aardbeving met zware gevolgen. Het feit dat de Lions via het LCIF onmiddellijk 
hebben gereageerd, beklemtoont nogmaals het belang van de slagkracht van onze Foun-
dation.

De noodzaak van een recurrente, solidaire bijdrage van alle clubs van District 112A om 
dergelijke onmiddellijke tussenkomsten -  alle info en acties vindt u terug op www.lcif.org - 
mogelijk te maken is nogmaals aangetoond.

In totaal droegen 29 van de 54 clubs (54%) bij voor een totaal van 65.719,04 US$, inclusief de 
giften Earthquake Nepal (44.885,68 US$ - 22 clubs). Het betreft de clubs van: Aalst, Aalst Dirk 
Martens, Blankenberge, De Panne Westkust, Deinze, Denderleeuw Denderlions, Evergem VL 
Valleien, Gent-Gand, Gent Gandalys, Gent Scaldis, Herzele, Ieper-Poperinge, Kortrijk, Kortrijk 
Mercurius, Meetjesland Eeklo, Oostende, Oostende BO4, Oudenaarde, Roeselare, Ronse-Re-
naix, Sint-Martens-Latem, Sint Niklaas City, Tielt, Torhout, Waasland, Waasmunster Scaldania, 
Waregem, Zelzate Krekenland en Zwevegem.

Van harte dank namens Lions Clubs International Foundation, LCIF is uw stichting.

Ook dit jaar zal gouverneur André Goethals met uw gewestvoorzitters het belang van LCIF als 
derde pijler van ons internationaal engagement graag toelichten in uw club.

IPDG Roland De Paepe - Immediate Past District Governor D112-A
PCC Elien Van Dille - LCIF District Coordinator D112-A 2015-18

TAALUITWISSELING

Taaluitwisseling of spelenderwijs een taal leren.
De Lions Club van België willen het leren van andere landsta-
len bevorderen. Ze bieden hun netwerk in heel het land om 
uitwisselingen van jongeren tussen 12 en 17 jaar te regelen.

Naast het leren van een anderen taal, maken ze ook kennis 
met een andere cultuur en soms levensstijl. 

Voor wie ? : Familieleden van de Lions in brede zin dus ook hun vrienden.
Wanneer vindt de uitwisseling plaats ? : Tijdens de paas- of zomervakantie. De deelnemers 
mogen onderling afspreken. De paasvakantie geeft het voordeel van een goede herhaling voor 
het eindexamen.
Waar ? : in een Franstalige of Duitstalige familie in België
Duur van het verblijf ? : 1 week.
Wederkerigheid ? : De ouders die een kind inschrijven verbinden zich toe een gastgezin te zijn 
uit een ander taalgebied.
Kost ? : Geen.
Inschrijving ? : Via het hier inschrijvingsformulier, voor 8 januari 2016. Klik hier om het inschrij-
vingsformulier te downloaden 
Hoe wordt de uitwisseling geregeld ? : De uitwisseling wordt geregeld op basis van het ge-
slacht, de leeftijd en de hobby’s van de ingeschreven jongeren.
Voor inlichting en inschrijving: Arnaud Bazelaire  (LC Kortrijk Mercurius) Districtsverantwoor-
delijke Jeugdcommissie Taaluitwisseling 112A - arnaud.bazelaire@skynet.be

Wist je dat?
Om de brilleninzamelactie actief te steunen, een nieuw lid van LC Kortrijk, Frédérick Mom-
merency, in elk van zijn veertien winkels, 10 euro korting geeft per aankoop van een gsm als de 
klant een oude bril in de Lionsbox steekt!

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?page_id=3289
http://www.lions-112a.be/?page_id=3289
mailto:arnaud.bazelaire%40skynet.be%20?subject=
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DE 12 DOMSTE MOPJES
Adam en Eva wandelen door het paradijs. Plots vraagt Eva: “Adam, hou je nog van mij?”, 
waarop Adam antwoordt: “Ja natuurlijk, van wie anders?”      

Een mooie vrouw staat zich onder de douche te wassen tot dat plots de deurbel gaat. Ze kijkt 
door het raam en ziet dat het haar blinde buurman Jos is. Ze besluit dan maar in haar blootje 
de deur te gaan open doen. “Hallo Jos, alles goed?”, vraagt ze. “Uitstekend”, antwoordt Jos, “Ik 
kan sinds vanmorgen terug zien!”.             
 
Wat zijn 10 vrouwen aan een ronde tafel? Een cirkelzaag!          
 
Een dom blondje hoort op de radio een waarschuwing dat er een spookrijder gesignaleerd is. 
“Een spookrijder?!” roept ze verbaasd uit, “niet één maar minstens 100!”
 
Twee oude schoolvriendinnen kwamen elkaar na lange tijd weer tegen en de rivaliteit is nog 
niet verdwenen. Spottend zegt de eerste: “Amai, jouw man ziet er echt wel heel oud hé...” “Ja,” 
sneert de tweede, “misschien had hij dan toch beter bij jou gepast...”              
 
Waarom hebben de Beatles nooit gekaart? Omdat Paul Mckaartniet.
 
Twee zandkorreltjes wandelen in de woestijn, zegt het ene zandkorreltje tegen het andere: “Ik 
denk echt dat we verdwaald zijn...”            
 
Het is geel en het hangt achter uw auto? Een banaanhangwagen!
 
“Wat is uw naam?” “Pormankrofsktrum Stramprosky.” “Kan u dat nog eens herhalen?” “Por-
mankrofsktrum Stramprosky” “Hoe schrijft u dat?” “Met een y.”          
 
Het is groen en het gaat op en neer? Een krokodildo.
 
Wat is het belangrijkste recht van een vrouw? Het aanrecht.
 
Dokter tegen patiënt: “Ik stel voor dat je eens een maand lang geen alcohol drinkt en dan kij-
ken we of je lever verbetert is...” Patiënt: “En als ik nu eens dubbel zoveel drink, dan kunnen 
we misschien kijken of mijn lever verslechterd is?”
 

http://www.lions-112a.be/
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NUTTIGE INFO
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
24/10/2015 - Infosessie jeugdverantwoordelijken
30/10/2015 - LC De Pinte Millenium: Halloween Party
31/10/2015 - LC De Pinte Millenium: Halloweenmarkt
11/11/2015 - LC Oostende: Concert in de Sint-Jozefskerk
12/11/2015 - LC Menen: Filmgala nieuwe James Bond film
20/11/2015 - LC Gavere-Rhodeland: Exclusieve Kaas en Wijn avond
27/11/2015 - LC Blankenberge: Oester- en Kreeftenfestival
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 - Districtconventie 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
LC Aalst Dirk Martens Marcoen Peter
LC Aalst Dirk Martens Neetens Bart
LC Evergem Vlaamse Valleien Jacobs Tom
LC Herzele Van Den Berge Yves

Meer details over de nieuwe leden hier.

IN MEMORIAM
Club Naam Voornaam
LC Oudenaarde de Boever Ernest

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

http://www.lions-112a.be/
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/?events=infosessie-jeugdverantoordelijken
http://www.lions-112a.be/?events=lc-de-pinte-millenium-halloween-party
http://www.lions-112a.be/?events=lc-de-pinte-millenium-halloween-party
http://www.lions-112a.be/wp-admin/post.php?post=4722&action=edit
http://www.lions-112a.be/?events=lc-gavere-rhodeland-exclusieve-kaas-en-wijn-avond
http://www.lions-112a.be/?events=lc-blankenberge-24ste-oester-en-kreeftenfestival
http://www.lions-112a.be/?events=lc-evergem-vlaamse-valleien-lions-jazz

