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Meer dan de helft van de clubs hebben de gouverneur al op bezoek gehad. 
Wat mij het meest opvalt tijdens die clubbezoeken is het dynamisme van alle clubs, zonder uit-
zondering !  “Be part of it” klinkt in ons district als een evidentie…
Voorbeelden aanhalen is delicaat t.o.v. die clubs die dan niet vermeld worden, maar van som-
mige clubs bleef bij de gouverneur iets specifieks hangen… Uiteraard is dit heel subjectief en ze-
ker niet volledig, want alle clubs zijn volop bezig met hun fundraisingactiviteiten en hun sociale 
engagementen… en overal, overal, stelde ik een overweldigende ambiance vast!
Bij het lezen van volgende lijst over het doen en laten van de clubs tijdens mijn bezoeken, kan 
men alvast de diversiteit en de rijkdom van ons mooi district proeven.
LC Harelbeke viert zijn 20 jaar in een wervelwind van activiteiten.
LC Ninove is één van de koplopers in fundraisingsresultaat, woaw !
LC Brugge beleeft met enthousiasme zijn jumelage met Münchengladbach, Roubaix en Delft.
LC Heuvelland is op nog geen 5 jaar van 20 leden naar 31 leden gegroeid.
LC Brugge Maritime houdt een visfestijn met meer dan 1200 genodigden en ze doen alles zelf.
LC Lokeren is een koploper voor de peaceposter met 450 kindertekeningen.
LC Izegem houdt een gigawijn en champagneverkoop met meer dan 8000 flessen
LC Damme-Zwin houdt haar aperitief met hun dames, die daarna in de zaal ernaast gaan eten.
LC Ronse-Renaix: ELIEN VAN DILLE wordt er voorgedragen tot internationale directeur.
LC Oostende is een Asterix en Obelix club… al wat van Rome komt hebben ze niet te graag.. maar 
wat een toffe ambiance.
LC Zottegem ging ‘s anderendaags met 27 voor de fun op de fiets de Ventoux tegemoet gehuld 
in een speciaal gemaakt Lionsvestje.
LC Oostkamp: de chauffeurs van de gouverneur zijn onder de indruk van zo’n modelclub.
LC Kortrijk Leie: een heel rumoerige vergadering, maar met  een heel creatieve fundraising met 
diverse chef-koks in het perspectief.
en LC Gent-Gand is bezig met de oprichting van een universitaire  Club Branch.
En de andere clubs dan? In ons jargon zou ik zeggen “allen echt goe bezig!” m.a.w. leuk én inte-
ressant. Goesting om er “be part of it” van te zijn.
Als gouverneur kijk ik dan voor het tweede deel van mijn mandaat met enthousiasme en curiosi-
teit uit naar al de volgende clubbezoeken. Proficiat en chapeau voor alles wat jullie doen.

André Goethals
Gouverneur 112A
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Voedselbanken 2015
798.000 maal bedankt!

Na de eerder problematische actie 2014 als gevolg van de sociale onrust bij Delhaize, is 2015 een Grand Cru jaar 
geworden. De opbrengst kreeg een enorme boost door het toevoegen van een optie aan 9 euro op de waardebonnen 
Met een totaal nationaal resultaat van 798.000 euro slaan we alle records en doen we 45% beter dan vorig jaar en 
17% beter dan het reeds uitstekende jaar 2013.
Onder de deskundige leiding van Serge Skatchkoff (L.C. Kortrijk) en Christiaan De Bruyne (L.C. Dendermonde) heb-
ben vele clubs in ons District zich weer van hun beste zijde getoond, met inbegrip van twee nieuwe clubs in Oost-
Vlaanderen (bedankt LC Waasland en Evergem !).  Zoals gebruikelijk zet District 112A de toon zoals uit onderstaande 
tabel blijkt.

2013 2014 2015

Oost-Vlaanderen 115.810 88.412 141.417

West-Vlaanderen 65.790 60.437 78.500

District 112A 181.600 148.846 219.917 (*)
(*) 47,7 % beter dan vorig jaar!

De gedetailleerde resultaten per winkel zullen weldra beschikbaar zijn en zullen via Serge en Christiaan ter beschik-
king gesteld worden van de deelnemende clubs.
Een dikke merci aan allen die dit fantastisch resultaat mogelijk hebben gemaakt en, met 2016 in gedachten, records 
zijn er om gebroken te worden!

Marc Temmerman – L.C. Geraardsbergen – Districtsverantwoordelijke Voedselbanken

Wine@Lions2015
Op 21 en 22 november ontvingen de Lions van Harelbeke Liederik voor het derde jaar op rij 
ruim vijfhonderd gasten in de Audi-showroom van Top Motors te Wevelgem. Iedereen kreeg 
een degustatieglas in bruikleen en een boekje met uitleg over de te degusteren wijnen. Zeven 
tafels werden opgesteld met ertussenin enkele blitse Audi’s, onder andere de nieuwe Audi A4 
in avant-première. Ditmaal werd ervoor gekozen om naast Italiaanse wijnen ook een gastland 
in de kijker te plaatsen: Oostenrijk. 
Er konden in totaal een vijftigtal Italiaanse wijnen en een vijftiental Oostenrijkse wijnen ge-
degusteerd en aangekocht worden. Er waren ook exclusieve Italiaanse delicatessen te koop: 
kazen, salami’s, olijfolies en dies meer. Bestellingen werden na betaling onmiddellijk klaargezet 
in de werkplaats van de garage die opnieuw voor deze gelegenheid als drive-in was ingericht. 
Bij deze aangename fundraising in gemoedelijke sfeer heeft onze club tal van eigen vrienden en 
lokale sympathisanten kunnen betrekken, alsook vele vrienden uit naburige lionsclubs.  

Johan Allaert - LC Harelbeke Liederik

ƕƕ LC Herzele en de Leo’s Herzele samen op uitstap gingen naar Orval, de grotten van Hot-
ton, Barvaux en Durbuy ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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ƕƕ De gouverneur een grote doos vol anciënniteitseretekens gekregen heeft (chevrons) van-
uit Oakbrook-Illinois, allemaal los door elkaar, met meer dan 500 individuele brieven voor leden 
die 10,20, 30 jaar of al langer lid zijn. Hij overhandigt ze stelselmatig bij zijn clubbezoeken aan 
de voorzitters van de clubs.
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Een verjaardag om in te kaderen
De meeste Lions vrienden weten het al: LIONS staan in 2017 100 jaar ter dien-
ste van de maatschappij. Dit lijkt veraf, maar komt stilaan dichtbij. Om die reden 
worden de plannen thans concreter om naar aanleiding van deze verjaardag een 
aantal zaken op poten te zetten op diverse vlakken. 
Op internationaal vlak is het de bedoeling om 100 miljoen mensen te helpen, tel-
kens 25 miljoen per domein, in vier domeinen: jeugd, zicht, milieu en bestrijding 
van de honger.
Nationaal wordt er op 26 maart 2017 een nationale actiedag gehouden rond het 
thema milieu. We zullen aan deze dag participeren met alle Lionsclubs van België.
Verder zou het goed zijn dat alle clubs vanaf heden clubactiviteiten organiseren in 
het kader van die 4 thema’s, omdat deze de hoofdbekommernissen van de Lions 

zijn. Er wordt ook gevraagd aan alle voorzitters om, telkens er een sociale activiteit werd georganiseerd, dit mee te 
delen aan het MD secretariaat op het mailadres webmaster@lions.be met het daarvoor bestemde formulier dat alle 
voorzitters reeds hebben ontvangen. Deze meldingen dienen precies om het mogelijk te maken na te gaan of we 
wereldwijd onze doelstellingen halen. Alle 46.000 LIONS-clubs in de 210 landen waar we actief zijn, doen hieraan 
mee.  Weet dat niet alleen fundraising, maar ook hands-on activiteiten en zelfs giften aan het LCIF, allemaal kunnen 
gemeld worden (ook deze vanaf juli 2014, als je dat als club nog niet hebt gedaan, mag dit nu nog gemeld worden).
WE SERVE, al bijna 100 jaar, en nu zouden we graag, om onze verjaardag extra kleur te geven, de overtreffende trap 
daarvan te bereiken! 

Werner Van Oosterwyck – LC Oostende – Districtsverantwoordelijke Centennial

Lions Ronse-Renaix combineert bezoek 
Gouverneur met opening nieuwe zalen
Op 15 oktober ontving Ronse-Renaix de Gouverneur. Behalve het gebruikelijke protocol, de 
speech van de Gouverneur en de bijdrage van de club voor het plaatselijke CAW, werd een recep-
tie gehouden in het Lions House. 
De club liet onlangs een metalen trap installeren aan haar Lions House, om via de achterzijde de 
nieuw ingerichte lokalen op de verdieping te bereiken.
Wat begon als een leuk plan, bleek al snel een complex, drie jaar durend project met de gebruike-
lijke administratieve en bouwkundige hindernissen.
Maar ze zijn nu af en ze zijn mooi !
Onder lokale belangstelling hebben de Gouverneur en de burgemeester van Ronse deze constructie en 
de zalen officieel geopend.  De nieuwe lokalen worden door de club ter beschikking gesteld van groepen 
die een sociaal doel nastreven : een mijlpaal in de realisatie van de goede doelen van LC Ronse-Renaix.
De kunstwerken zijn reproducties van de Vredesposter en een prachtig doek geschilderd door de Vrolijke 
Kring, de vereniging waar armen het woord hebben en die op het gelijkvloers van het Lions House een 
vaste stek hebben.
De Club dankt haar commissie voor de realisatie en Gouverneur André Goethals voor de opening ! 

Rob Timmermans - LC Ronse-Renaix

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
mailto:webmaster%40lions.be?subject=
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Worldwide Week of Service to Fight Hun-
ger and Poverty (January 10-16)
  
Binnen enkele dagen zitten we allen aan een rijkgevulde dis te genieten.
Op hetzelfde ogenblik zullen echter bijna 1 miljard mensen met honger naar bed gaan.
Een ander miljard mensen leeft bovendien met amper 1 dollar per dag…
Van 10 tot 16 januari vindt de LIONS WORLDWIDE WEEK OF SERVICE TO FIGHT HUNGER 
AND POVERTY plaats.
Toon jullie engagement door een project te plannen met impact op honger en armoede in jullie 
gemeenschap. Voedselinzamelingen, kerstpakketten, soepbedeling, …er zijn ontelbare manie-
ren om te verschil te maken.
Met dergelijke activiteiten zullen we het doel bereiken om 100 miljoen mensen te helpen tegen 
de Centennialviering in 2017.
Vergeet jullie activiteit niet te rapporteren aan webmaster@lions.be
Ideeën vind je op http://lions100.lionsclubs.org/EN/programs/centennial-service-challenge/worldwide-week-of-ser-
vice-hunger.php

 Caroline Vanwynsberghe – Voorzitter commissie Flash

Nationale en Internationale Muziekwed-
strijd 2016: viool
De internationale Lions muziekwedstrijd (Lions European Musical Competition-Thomas 
Kuti (LEMC)) vond voor het eerst plaats tijdens het Europa Forum in Istanbul (1991). Het 
MD112 neemt deel sinds 1998 en kon zich reeds verheugen op tweemaal de eerste prijs 
(piano en klarinet) en tweemaal de tweede prijs (cello en hobo). Op het Europa Forum in 
Birmingham (2014) behaalde onze kandidate Emma van den Ecker (hoorn) de derde pl
aats.                                                                   
De wedstrijd wil jonge (op 1 januari maximaal 23 jaar) getalenteerde musici begeleiden 
en aanmoedigen, en optredensvandelaureatenstimuleren.
Jaarlijks is een ander instrument aan de beurt, dit jaar de viool. Het land waar het Europa Forum plaats vindt, organi-
seert de wedstrijd en bepaalt zowel het instrument als het opgelegd werk en de lijst van keuzestukken. 
De kandidaat van MD112 wordt aangeduid via een nationale wedstrijd met een vierkoppige jury van vooraanstaande 
musici. Dit jaar vindt de selectieproef plaats in het Koninklijk Conservatorium van Brussel op zondag 10 april 2016 
vanaf 9.00 uur en is vrij toegankelijk. De finale met de drie best gerangschikten vindt plaats op zondag 24 april 
2016 in het conservatorium van Mechelen om 17.00uur (toegang € 25). Na het optreden van de kandidaten volgt 
een concert door pianist Liebrecht Vanbeckevoort (zesde in de Koningin Elisabethwedstrijd 2007) gevolgd door de 
proclamatie, de prijsuitreiking en een receptie.
De winnaar zal MD112  vertegenwoordigen op de internationale wedstrijd tijdens het Europa Forum in Sofia in het 
najaar 2016. Elke kandidaat kan beroep doen op het peterschap van een Lionsclub voor morele en logistieke steun. 
Misschien ken je in je familie- of kennissenkring een jong aankomend viooltalent. Het zou mooi zijn indien er zich dit 
jaar meerdere kandidaten van D112A zouden aanbieden.                                                                                 
Voor meer info en de deelnemingsvoorwaarden: zie de site van D112A of contacteer Jan Van Eyck van L.C. Tielt,
jan.van.eyck@telenet.be of tel.051/403141.

Jan Van Eyck LC Tielt, verantwoordelijke district 112A.  

ƕƕ De deadline voor de Photocontest 20 december is ? Alle info: els@fotohoet.be
ƕƕ Elien Van Dille door ons district “ge-endorsed” werd als kandidaat International Director op 
5/12 ? Proficiat Elien !

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
mailto:webmaster%40lions.be?subject=
http://lions100.lionsclubs.org/EN/programs/centennial-service-challenge/worldwide-week-of-service-hunger.php
http://lions100.lionsclubs.org/EN/programs/centennial-service-challenge/worldwide-week-of-service-hunger.php
mailto:jan.van.eyck%40telenet.be?subject=
mailto:els%40fotohoet.be?subject=
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Music
Lions Club Oostende organiseerde voor de zeventiende keer reeds een klassiek concert. 
Het concert, van uitzonderlijk hoog niveau, werd uitgevoerd door het ensemble IL FONDAMENTO 
onder de artistieke leiding van Paul DOMBRECHT.
Het ensemble bestaat in zijn basisbezetting uit 10 muzikanten, die stuk voor stuk prachtige barok-
muziek uitvoeren. Bij dit concert stond de hobo centraal en de concerto’s en ouvertures werden 
ondermeer uitgevoerd door telkens drie hobo’s.  Het concert kadert tevens in de afscheidstourné 
van Paul Dombrecht als hoboïst.
Paul DOMBRECHT en IL FONDAMENTO bewijzen al decennialang dat de Duitse Barok een pak meer 
topmuziek heeft voortgebracht dan hetgeen men met Bach’s naam verbindt.  Dit concert bracht een 
eerbetoon aan twee grootmeesters van de vroege achttiende eeuw: Johann Friedrich FASCH en 
Georg Philipp TELEMANN. 
Zoals bij de vorige edities werd er ook nu weer na het concert een gratis uitgebreid aperitief met 
hartige broodjes aangeboden aan de aanwezigen.
Zowel tijdens het concert als gedurende de receptie werd voor kinderen vanaf 5jaar opvang voorzien 
met leuke films. De opbrengst van deze avond laat toe om substantieel bij te dragen aan verschil-
lende sociale organisaties zoals onder meer POVERELLO, DUINHELM, DYADE, het C.A.W. en nog 
vele anderen.

Werner Van Oosterwyck - L.C. Oostende

Griezelig 
 

De Lions van De Pinte Millennium mogen terugkijken op een bijzonder griezelfeest en een 
uitzonderlijk eerste weekend van de herfstvakantie. Opnieuw ontvingen wij vele honderden 
bezoekers die we fijne momenten hebben kunnen bezorgen. De club kreeg bovendien extra 
steun van de jonge garde, Leo’s Schelde-Leie, die hielpen met de opbouw, en ook op het 
actief evenement aanwezig waren. Ze bemanden de champagnebar en op het eind van de 
dag het griezelbos. Om de samenwerking met de Leo’s te vieren zullen zij een cheque van 
vijfhonderd euro ontvangen te besteden aan een sociaal doel naar keuze.
Een aantal factoren waren ontegensprekelijk opnieuw in ons voordeel, waaronder het uit-
zonderlijke mooie weer. Op deze tweede editie verliep de organisatie duidelijk soepeler, en 
was er geen enkel noemenswaardig incident, maar hetzelfde aantal bezoekers en omzet 
van vorig jaar hebben we niet gehaald (toch naar schatting een 1000-tal). We zijn fier op 

onze realisatie dankzij het teamwerk en onderstrepen dat we een mooi positief resultaat hebben behaald, en dit zal 
ons instaat stellen om opnieuw enkele belangrijke sociale projecten te steunen. 
 
We Serve!

Harold Kerckhaert – L.C. De Pinte Millenium

ƕƕ Past-Voorzitter van LC Gent Gand, Baudouin Holvoet, heeft samen met zijn echtgenote 
Véronique daags na de machtsoverdracht van juni ll. een pelgrimstocht van Gent (St Jacobs-
kerk) naar St-Jean-Pied-de-Porc per fiets ondernomen. Na 30 dagen en 2.500 km op de teller 
bereikten ze veilig en wel hun bestemming. Baudouin zette  in october zijn pelgrimstocht verder 
voor het 2de deel van zijn tocht doch deze keer te voet samen met vriend en Lionslid Pablo 
Janssen. Ze kwamen na 700 km in 3 weken vermagerd, vermoeid maar laaiend enthousiast aan 
te Compostella. Chapeau !!!
ƕƕ LC Tielt nu ook op Facebook staat? https://www.facebook.com/Lions-club-Tielt-
1510308212615936/?fref=ts

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.facebook.com/Lions-club-Tielt-1510308212615936/?fref=ts 
https://www.facebook.com/Lions-club-Tielt-1510308212615936/?fref=ts 
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Infovoormiddag Youth Camps And Ex-
change 
Een 80 tal geïnteresseerde jongeren en hun ouders van clubs, vooral uit District A en B, en 
enkele van Vlaams Brabant, kwamen geboeid luisteren naar de mogelijke bestemmingen van 
de uitwisseling voor jongeren tussen 17 en 21 jaar voor volgende zomer. 
Alle nodige informatie werd verschaft, die ook terug te vinden is op www.lionsinternational.
be en doorklikken naar nationale commissies, Youth Camps and Exchange. Nadruk werd ook 
gelegd op de toezegging voor wederkerigheid : als jij een kind uitstuurt, wordt er van jou ver-
wacht ook zelf een jongere te ontvangen voor 1 of 2 weken vb het jaar erop. Vooral de ervarin-
gen van de jongeren zelf die over Finland (Jean Baptiste Verroken), USA Wisconsin (Mathias 
Aerts) en over Taiwan (Jerôme Delva) hun verhaal brachten was enthousiasmerend. We ho-
pen volgende zomer vele Lions jongeren de ervaring van hun leven te kunnen bezorgen ! 
Inschrijven kan vanaf 1 december 2015.

Philippe Vergauwe – LC Zwevegem - Districtsverantwoordelijke Youth Camps and Exchange 112A

Le Grand Défilé
Het eerste fashionevent van Lions Club Waregem Ascot was een voltreffer.    
Presentatrice en voormalige Miss België Joke van de Velde leidde de avond in goede banen.
In een uitverkochte garage Ghistelinck genoten honderden aanwezigen van een wervelde modeshow.  Lions Club 
Waregem Ascot sloeg hiervoor de handen in elkaar met 12 kledingzaken uit Waregem en regio die er hun wintercol-
lectie voorstelden. Er was aandacht voor trendy dames- en herenkledij, kinderkledij en accessoires.  
De professionele mannequins verwenden het publiek met een blik op de nieuwe bruidskledij, lingerie en juwelen. Ech-
ter waren het niet de professionele mannequins, maar wel de vriendinnen van Waregem Ascot die de show stalen. 
Zowel de leden, hun partners als hun kinderen defileerden op de catwalk met de nodige bravoure. Chapeau !
Na de modeshow was er een bruisende afterparty met  DJ Zohra en DJ T. De high heels werden aan de kant gescho-
ven en maakten plaats voor de dansschoenen tot in de late uurtjes.
Dankzij dit event werden de vriendschapsbanden nog intenser. Most important kan de club dankzij de aanwezigen 
en de eventpartners rekenen op een mooie financiële bijdrage voor haar sociale werken.

Aniek Van de Velde – LC Waregem Ascot

ƕƕ Een lid van LC Geraardsbergen aan de gouverneur de, allicht terechte, vraag stelde of alle 
Lions van de wereld samen, zelfs met de Rotary en andere serviceclubs zoals de Kiwanis, geza-
menlijk geen druk konden uitoefenen op Obama om vrede af te dwingen in het Midden-Oosten.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lionsinternational.be
http://www.lionsinternational.be
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LEO wat?
Ik vul nog maar het 2de jaar de functie in van Leo District Advisor, maar toch leeft bij mij het gevoel dat er momenteel 
erg veel in beweging is. Een Leo Advisor is een Lion die de verbindingspersoon is tussen Lions en Leo’s. Omgekeerd 
bestaat er ook vanuit de Leo’s uit een verbindingspersoon die contactpersoon is voor de Lions. Beiden maken deel 
uit van het kabinet van de Gouverneur. 
Het (kern)kabinet, onder leiding van onze Gouverneur André Goethals, trekt voluit de kaart van de Leo’s en de jeugd.  
Dit zal ongetwijfeld zijn vruchten afwerpen en is belangrijk voor de toekomst van de Lions. Er werd een forum gecre-
eerd waarin alles (eindelijk) in vraag durft gesteld te worden, zonder vooroordelen of stigma’s. Het bruist momenteel 
in Leo District 112A: Leadership, Experience en Opportunity (LEO) zijn méér van toepassing dan ooit te voren. 
Beste vrienden, we moeten de ontwikkelingen van de Leo’s op de voet volgen, en dit niet enkel uit interesse, maar ook 
een beetje uit eigenbelang. Vroeger hadden de Leo’s immers vooral de Lions ‘nodig’, maar ik voorspel een toekomst 
waarin de Lions de Leo’s zullen nodig hebben… En ik kan het niet onder stoelen of banken steken dat ik dit volmondig 
toejuich. We zijn immers 1 grote familie: We serve!

Maxim Martin – Leo Advisor District 112 A

Lionsgin is in
De leden van LC Kortrijk Mercurius hebben een eigen gin gebotteld. De opbrengst zal vooral naar 
het studentenproject SAM gaan.

Mopjes
Hoe noem je een aanstaande schoonmoeder ? Dra-ma.

Sommige mensen zijn net wolken, als ze verdwijnen, wordt het een mooie dag!

Mannen weten beter wat elektriciteit is…:
’s Morgens met spanning opstaan.
Met weerstand naar je werk gaan.
De hele dag tegen de stroom ingaan.
’s Avonds geladen naar huis gaan.
Aan de doos voelen en dan… een klap om je oren krijgen.

http://www.lions-112a.be
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Nuttige info
19/12/2015 LC Kortrijk Leie: A Taste for Charity
16/01/2016 Infosessie Lionsambassadeurs
10-16/01/2016 Worldwide Week of Service
13/01/2016 LC Kortrijk Leie: Kreeftenfestival
19/02/2016 LC Herzele: Comedy Avond
27/02/2016 LC Brugge: One Man Show Arnout Van Den Bossche + Walking Buffet
05/03/2016 Bijzondere Nationale Conventie i.v.m. aanstelling internationaal Directeur
05/03/2016 LC Gent Leieland: Comedian-mentalist Gili
07/03/2016 Infosessie nieuwe leden
19/03/2016 LC De Haan Permekeland: Soul Legends in Concert
23/04/2016 Districtconventie 112A in Kortrijk
21/05/2016 LC Torhout: Wine & Dance
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, penningmeesters)
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 Torhout Wostyn Filip
LC Waregem Ascot Delmulle Cilia

Meer details over de nieuwe leden vindt u hier.

In Memoriam

Club Naam Voornaam

LC Brugge Zeehaven Depuydt Jean

LC Kortrijk Leie Leysen Charles

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

Deadline artikels flash januari: 20 december

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/?events=lc-kortrijk-leie-a-taste-for-charity
http://www.lions-112a.be/?events=lc-kortrijk-leie-kreeftenfestival-3
http://www.lions-112a.be/?events=lc-herzele-comedy-avond
http://www.lions-112a.be/?events=lc-brugge-one-man-show-arnout-van-den-bossche-walking-buffet
http://www.lions-112a.be/?events=lc-gent-leieland-comedian-mentalist-gili
http://www.lions-112a.be/?events=lc-de-haan-permekeland-soul-legends-in-concert
http://www.lions-112a.be/?events=lc-torhout-dine-dance
http://www.lions-112a.be/?page_id=3269
http://www.lions-112a.be/?page_id=429
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