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De meeste clubs zijn volop bezig met hun fundraisingsactiviteiten. Als ik als gouverneur hoor 
welke creativiteit hiervoor vele clubs aan de dag leggen, dan zeg ik chapeau! 
Gouverneur zijn van zo’n district is een plezier… én een eer.
Van harte proficiat aan alle clubs voor wat jullie deden, voor wat jullie doen of voor wat jullie nog 
gaan doen. Het is niet zodanig de grootte van de binnengehaalde som die telt, maar de indruk-
wekkende inzet van de club voor het beoogde doel. Dit geeft niet alleen een goed gevoel voor 
wie eraan meewerkt, maar dit is ook het cement voor de club en is goed voor de toekomst van 
de club.
En van toekomst gesproken, volgende maand komen de verkiezingen voor de nieuwe clubbestu-
ren er aan. Het is de verantwoordelijkheid van elk huidig bestuur hieraan de nodige aandacht 
te willen geven en ervoor te zorgen dat de club het volgend werkjaar ook op een evenwichtig 
bestuur kan rekenen. Zo is er continuïteit en zekerheid dat de club verder goed draait. Doen!
Maart, maand van de verkiezingen, meer dan ooit! Wie nog niet zou weten wat er op 5 maart ons 
in Brussel te wachten staat is echt zone- of districtvreemd. Met de auto of met de ingelegde bus-
sen uit Oostende-Brugge-Gent-Kortrijk en Aalst maken we er een leuke en interessante (halve) 
dag van. Niet alleen voor de verkiezing van de Belgische Internationale Directeur, maar ook met 
bijzonder interessante info over de uitdagingen die ons Lionisme te wachten staat in onze vlug-
ger en vlugger evoluerende maatschappij. Ik waardeer het bijzonder dat talrijke clubs reeds hun 
stemgerechtigden hebben ingeschreven op die conventie via hun zonevoorzitter. Dit is pas BE 
PART OF IT!
Beste vrienden, wees ervan overtuigd dat, terwijl jullie er het beste van maken in jullie eigen club 
–en dat is van verre het belangrijkste- alle kabinetsmedewerkers van het district zich heel het 
jaar inzetten om jullie een structuur te bieden, waarop jullie als Lionsclub kunnen steunen. Zo 
ontstaat een dynamiek waarvan het mooie resultaat  het bewijs levert dat we ‘goe bezig’ zijn.  Ik 
neem dan ook van de gelegenheid gebruik om alle leden die zich inzetten voor een taak binnen 
het district te bedanken voor de geleverde inspanningen en de tijd die ze daarin steken.
Stellen we het allen verder goed binnen onze club, binnen ons tof district. 

André Goethals
Gouverneur 112A
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The District A-team presents… 

ELIEN VAN DILLE FOR INTERNATIONAL DIRECTOR 
5 MAART 2016 !!!

Praktische info volgt nog per afzonderlijke mail naar alle ingeschrevenen !
Voor wie nog even het curriculum wil nalezen van Elien klik hier.

Caroline Vanwynsberghe 

De Lions Visa kaart: einde verhaal....
De Lions Visa kaart, de enige fundraising die geld opbracht zonder dat we er iets voor moesten doen, brengt sinds 
begin december helaas niets meer op. Ongeveer elk lid die in het bezit was van deze kredietkaart heeft in december 
een brief gekregen dat de samenwerking door Banc Card Company (BCC) werd opgezegd. Dit alles is het gevolg van 
twee beslissingen op Europees niveau. 
De eerste beslissing hield in dat er geen corporate kaarten meer aan particulieren mochten worden toegekend (alle 
Lions Visa kaarten waren de facto corporate kaarten, niet alleen deze die aan vennootschappen werden uitgereikt). 
Dit betekent dat BCC een einde moest maken aan elk contract van een corporate kaart van een particulier. 
De tweede Europese beslissing bepaalt dat de maximale commissie die op transacties met gelijk welke kredietkaart 
(ook Mastercard e.a.) beperkt wordt tot 0,3 %, wat minder is dan de 0,5 % commissie die wij tevoren kregen van BCC. 
Om die reden kon BCC ons niet langer een commissie toekennen en dit vanaf de inwerkingtreding van de Europese 
regelgeving begin december.
Particuliere Lions Visa kaarten houden dus automatisch op te werken op 04 maart 2016, deze uitgereikt aan de ven-
nootschappen van Lions leden blijven wel nog werken, maar we hebben er als Lions niets meer aan. Wil je een andere 
kredietkaart dan de Lions Visa kaart, dan dien je je contract op te zeggen bij BCC CORPORATE, Vorstlaan 100, 1170 
BRUSSEL cardinfo@bcc-corporate.be
Vermeld zeker als je de samenwerking voor deze vennootschapskaarten opzegt de klantenreferentie die je rechts 
bovenaan op de uitgavenstaten vindt: CH gevolgd door 8 cijfers.
Rest mij nog alle leden die zich een kaart hebben aangeschaft van harte te danken dat ze mee geloofd hebben in dit 
mooie project waaraan veel te vroeg een einde is gekomen. We waren op weg om tegen het einde van vorig jaar een 
omzet van 2.500.000 EUR te behalen, waarvan het grootste deel in ons district werd gehaald. We hadden het graag 
nog verder zien groeien, doch we blijven niet bij de pakken zitten, we zijn ons aan het bezinnen om een alternatief te 
bedenken. 

Werner Van Oosterwyck – voormalig Visaprofeet - LC Oostende 

ƕƕ De zones nu reeds moeten nadenken over hun deelname aan het Europaforum in Sofia 
(Bulgarije) van 26 tot en met 29 oktober 2016 ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/cv-elien-van-dille-kandidaat-internationaal-directeur/
mailto:cardinfo%40bcc-corporate.be?subject=
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Youth camp
International Youth Camp - volgende zomer in onze eigen streek!
 Al vele tientallen jaren organiseren de Lions Clubs wereldwijd Youth Camp & Exchange. Dit is 
een bewonderenswaardig vredesinitiatief waarbij onze eigen jongvolwassenen in de leeftijd 
17-21 jaar andere culturen kunnen ontdekken en daarbij reizen naar allerhande interessante 
bestemmingen en daarbij worden ze opgevangen door een plaatselijke Lionsclub. Het verblijf 
is meestal een combinatie van een week of meer in een Lions gastgezin en twee weken in een 
youth camp waar tientallen jongeren tesamen komen. Een prachtige ervaring. 
Dit systeem kan enkel bestaan door wederkerigheid, dit betekent dat momenteel 39 landen 
zich inzetten om niet alleen jongeren uit te sturen maar er ook evenveel terug te ontvangen. 
Ook Lions België doet hier aan mee en dit jaar is ons district A verantwoordelijk voor de orga-
nisatie van het Youth Camp. Tussen 16 juli en 30 juli 2016 zullen wij in samenwerking met Luxemburg 35 jongeren 
ontvangen uit alle hoeken van de wereld.
Het programma zal voornamelijk bestaan uit uitstappen en sportieve activiteiten. Elk van onze 4 gewesten is reeds 
aangesproken om minstens 1 daguitstap te organiseren en enkele clubs hebben al activiteiten aangeboden, maar 
we zijn er nog niet. We zijn ook nog op zoek naar een jonge en dynamische kampleiding. Sponsoring in de vorm van 
voeding en dranken is zeker ook welkom... Wij horen graag van u !
www.facebook.com/YCEGavers2016

Harold Kerckhaert - LC De Pinte Millennium District Council Chairperson Youth Camp

Met bijna 300 waren ze!
Allemaal lachende gezichten die genoten hebben van de warme en gezellige 
Kerstactie van Lions Club Tielt!
Zondag, 27/12/2015, was het zover: de bijna 300 ingeschrevenen werden ver-
welkomd door vertegenwoordigers van elke organisatie. Een aperitiefje om de 
leuke middag en namiddag te starten! Omstreeks 12u15 werden alle gasten 
uitgenodigd aan tafel, waar de Kerstlunch werd geserveerd door de aanwezige 
Lionsleden (EN hun familie!). Naar het einde van de maaltijd toe, werden ze mu-
zikaal nog eens verwelkomd door Marino Punk. De ambiance zat er meteen in.
De kinderen konden zich, na een schminkbeurt, uitleven met de Volksspelen maar ook in de Creafuif . Het was mooi 
te zien hoe die jonge mensen echt uit de bol gingen en er zo een zeer leuke namiddag doorbrachten! IJstaart was de 
zoete afsluiter van deze Kerstlunch.
Elk kind werd nog verrast door een geschenkje en zak snoep! Ook de volwassenen gingen niet ‘zomaar’ of met lege 
handen naar huis; elk kreeg een ‘handdoeken & washandjes pakket’.
Oprechte dank aan de Campus De Reynaert (snoepzakje), Suprabazar en Weverij Clarysse voor die extra geschenk-
jes!
‘Voldaan’ en met lachende gezichten hebben de gasten dan afscheid genomen.
Dit was een hartverwarmende en zeer aangename dag zowel voor de gasten en ZEKER OOK voor de aanwezige 
Lions en hun familie. 
Dit deed deugd!
Allen samen bezorgden we deze mensen een warm eindejaar!
‘WE SERVE’

Bart Vanhoutte – secretaris LC Tielt

ƕƕ Om uw clubactiviteiten te melden, en zo deel te nemen aan de Centennialactie, gebruik 
het formulier dat Oak Brook hiervoor voorzien heeft. Download het hier, vul het in en stuur het 
terug naar webmaster@lions.be

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/informatievergadering-youth-camp-exchange/youth-camp/
http://www.facebook.com/YCEGavers2016
http://www.lionsinternational.be/cms/uploads/File/CENTENNIAL/ACTIVITIES%20CENTENNIAL%202015%202016%20-new-7.pdf
mailto:webmaster%40lions.be?subject=
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ƕƕ District A groter is geworden dan District B ?
ƕƕ District A op 14/02 1948 leden telde en District B 1940 ?
ƕƕ LC Blankenberge een prachtige PR campagne heeft gelanceerd ? Je leest er hier alles over.

Baby op het Kreeftenfestival

Op 13 januari 2016, op het moment dat de zon zich stilaan verwijdert van de Kreeftskeerkring, organiseerde Lions 
Club Kortrijk Leie traditiegetrouw haar 34ste Kreeftenfestival op een locatie op 50°47’ noorderbreedte en 3°14’ oos-
terlengte, om 2u26’ na zonsondergang, voor niet-ingewijden in het Klokhof  te Kortrijk om 19.30u. 
L.C. Kortrijk-Leie stelt zich tot doel om zo veel mogelijk Lionsleden uit de zone, de aanpalende zones, gewesten en 
districten, samen te brengen op hun eerste statutaire vergadering van 2016 en ze te verwennen met een culinair 
hoogstandje.
Traditiegetrouw reikte Lions Club Kortrijk Leie haar ”Lobster Award” uit. Deze prijs wordt toegekend aan de club met 
de hoogste score op basis van de aloude magische formule, met het aantal aanwezige leden en de afstand tussen 
het eigen clubhuis en het Klokhof als belangrijkste parameters. En opnieuw viel deze prijs in handen van LC Heuvel-
land !
Nieuw dit jaar was de invoering van de “Baby Lobster Award” die werd toegekend aan de club met het grootste aantal 
aanwezige leden en deze eer viel te beurt aan LC. Kortrijk Mercurius.
Iedereen was goedgeluimd, spijs en drank waren top, en de compagnie was vooral dankzij de aanwezigheid van de 
140 Lionsleden van de bovenste plank.
Het was dan ook niet moeilijk voor Carl Sabbe om een reeks vrolijke beelden te schieten.

CVW

Lions Club Menen speelt zowel Sinterklaas 
als Kerstman
Eind 2015 stond voor de leden & ladies van de Lions Club Menen in het teken van 
“We serve”.
Op zondag 29 november was iedereen reeds om 9u in de weer in OC de Stekke te 
Moorsele. Tafels werden gedekt, het podium opgezet, het speelgoed uitgeladen. 110 
Kinderen uit kansarme gezinnen, uitgenodigd door het OCMW Wevelgem en de or-
ganisatie Love in Action VZW, kregen lekkere klaaskoeken met chocomelk aangebo-
den. Een persoonlijk bezoek aan de Sint & zijn Pieten ( allen undercover Lionsleden) 
en het ontvangen van lekkers en een mooi stuk speelgoed, vormden het hoogtepunt 
van de middag. Zoveel lachende, spelende, gelukkige kinderen gaf ieder van ons een 
warm en tevreden gevoel. Enkele weken later werd er voor kerst bij de wekelijkse voedselbedeling in Wervik voor 120 
gezinnen een kerstpakket bijgevoegd.

Filip Debo - LC Menen 

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.823408757769974.1073741843.277479682362887&type=3
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Medico Lions BIARL 2015 - Brilleninzamel-
actie District 112-A
De brilleninzamelactie 2015 is definitief afgesloten. Het nationale eindresultaat: 250.000 brillen! Dank u voor uw me-
dewerking en het behaalde resultaat.
Een overzicht van de gerealiseerde resultaten District 112-A:
• aantal deelnemende clubs: 33 van de 54 clubs of 61%
• aantal lokale inzamelpunten geopend door de deelnemende clubs: 520
• aantal regionale verzamelpunten (Lions en Dockx) geopend door Medico ten dienste 

van de clubs: 8
• totaal aantal verzamelde brillen en monturen: 72.000
• al het verzamelde materiaal is door DHL reeds opgehaald in de regionale verzamelpun-

ten en vervoerd naar het nationale verzamelpunt DHL Global Forwarding - 1931-Brucargo
• DHL verzorgde het globaal transport in één trailer naar het recyclageatelier Médico LCF in Le Havre (Frankrijk) op 

5 februari 2016 
• Na evaluatie van de actie 2015 en in het kader van de Lions Centennial volgt een nieuwe actie in 2016 en 2017

PCC Elien Van Dille - LC Ronse-Renaix - Voorzitter Medico Lions Clubs Belgium vzw

88 toetsen
Op zondag 10 april 2016 vindt de selectie van de nationale muziekwedstrijd voor viool plaats in het Koninklijk Con-
servatorium te Brussel (Regentschapsstraat 30).
De finale met de drie best gerangschikte kandidaten vindt plaats op zondag 24 april 2016 om 17.00 uur in het con-
servatorium van Mechelen ( Melaan 3 in Mechelen). Daarna volgt een recital door pianist Liebrecht Vanbeckevoort 
(finalist Koningin Elisabethwedstrijd).
De winnaar van deze nationale wedstrijd zal de kleuren van het MD 112 verdedigen op het Europa Forum in de Lions 
European Musical Competition in Sofia (oktober 2016).
Voor kandidaat-deelnemers: de inschrijvingen moeten ten laatste op 10 maart toekomen (voorwaarden: zie op de 
website van ons district)!
Uitnodiging:  gratis toegang voor de selectieproeven; voor de finale is er een toegangsprijs van €25 (je hebt er een 
mooi concert en receptie bij!). Graag jouw aanwezigheid om de jonge musici aan te moedigen, zij zullen dit tenzeer-
ste waarderen.
Voor meer info kan je terecht bij de districtsverantwoordelijke Jan Van Eyck  (LC Tielt) jan.van.eyck@telenet .be of op 
de website van district 112A.  

Wie wordt de slimste Lion ter wereld?
14 december 2015. De avond valt. De wind giert door…de airco van mijn wagen. De buitentemperatuurmeter wijst 17 
graden aan. Het lijkt wel een Belgische zomeravond. Ik schakel een versnelling hoger. Onderweg naar een Lionsevent. 
Nee, niet onze fundraising. Die is pas op 19 maart 2016. Trouwens, om over dat mega-event een volledig verslag te 
schrijven heb ik een halve Flash nodig. Nee, onderweg naar een superklein ‘Lions-only’ event, onze jaarlijkse sinter-
klaasquiz. Wanneer ik de deur openduw van het landelijke Estaminet, knettert het haardvuur me gezellig goeie avond 
toe. De Sint verschijnt baardloos ten tonele zonder Piet, want deze laatste is tegenwoordig zoals-dat-heet-discutable. 
En met een dreigingsniveau op drie zijn ook grote juten zakken niet meer toegelaten in publieke ruimtes.
Wie is er ook van de partij? Enkele Lionspartners. Is het om hun man te helpen of om nu eindelijk eens zwart-op-wit 
te bewijzen wie thuis de slimste is. En niet minder dan zeven Leo’s van Leoclub Oostende komen ons vervoegen, of 
moet ik zeggen uitdagen? De spanning stijgt. Wie wordt straks, voor minstens één jaar, de Slimste Lion ter wereld?
Naarmate de avond vordert lijken de vragen makkelijker, of is het de wijn die ons zelfzekerder maakt? Eventjes lijkt 
het alsof de Leo’s ons vakkundig aan het inmaken zijn, maar voorlopig blijft de Sinterklaasbeker in De Haan. Bedankt 
Lions en Leo’s voor de toffe sfeer en de vriendschap. Een mooi clubmoment. Lions as we know it!

Bart Gevaert – Voorzitter LC De Haan Permekeland

http://www.lions-112a.be
mailto:jan.van.eyck%40telenet%20.be?subject=
http://www.lions-112a.be/nationale-lions-muziekwedstrijd-2016/
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 “Vèsche groensels, vèsche vis”
Worden de Lions marktkramers…?
Meer en meer lionsclubs verkopen bepaalde producten als fundraising. Vaak is dit een bijzonder creatief idee en 
brengt de verkoop mooi op voor de sociale kas. Leuk als de clubs dit product dan in de andere clubs mogen voorstel-
len en aanprijzen. Maar op een volgende vergadering is het de beurt aan een andere club… en dan gaan wij natuurlijk 
met onze eigen club ook ons eigen idee verkopen. En zo zijn er de laatste jaren, ook al met de hulp van het internet, 
méér en méér clubs die ons iets aanprijzen, zelfs vér buiten de zone. Ik was ooit op een clubvergadering, waar ik als 
vijfde in de rij iets aan de man kwam brengen… 
“Trop is te veel”. Elk jaar drijven we de creativiteit op en sommige clubs worden nu al als opdringerig ervaren. Laten 
we geen marktkramers worden bij onze clubbezoeken. Dat we onze fundraisingsactiviteiten bij de omringende clubs 
verder promoten is uiteraard zeer goed voor de interclubcontacten, maar laten we dit toch met enige terughoudend-
heid en stijl doen. Laten we vooral verkopen aan ons netwerk “buiten” de Lions… Zo verbreden we onze horizonten… 
en vooral onze financiële armslag.

André Goethals – Gouverneur District A

Cherchez la femme
Zaterdag 16 januari hebben onze Lions Ambassadeurs druk overlegd over de 
rol en plaats van de vrouw in Lions. Ons district is mogelijk wereldrecordhou-
der met slechts 4% dames. De andere 3 districten scoren gemiddeld 12% en 
wereldwijd zijn er 20% vrouwen actief als Lion. Waarom dat verschil met ons 
district? Waarom zo weinig damesclubs? Waarom nog minder gemengde 
clubs?
Het debat werd geleid door PCC Elisabeth Haderer. Zij vergeleek de toestand 
bij ons met deze in Nederland en toonde aan dat de toenemende invloed van 
de vrouw als leidinggevende in maatschappij ook zijn weerspiegeling vindt in de Lions. Op de vraag waarom dit niet 
zo was in ons district werden vele argumenten aangehaald, sommige al kleurrijker dan andere. Maar naarmate de 
discussie vorderde werd ze ook ernstiger. Gender balance, diversiteit en sociale sensibiliteit zijn de kenmerken van 
moderne organisaties, of deze nu van politieke, commerciële of sociale aard zijn. Alleen zo kunnen complexe uitda-
gingen succesvol worden aangegaan. Voor onze Lions-organisatie is dat niet anders.
Met meer dames in ons district beogen we een betere en toekomstgericht organisatie en garanderen we een duur-
zaam engagement als Lions. Cherchez la femme!

Commissie GLT – GMT Carlos De Troch en Harry Buelens

Vredesposter thema 2016
Het thema voor de Peace Poster Contest werd door Lions Internationaal bekend gemaakt:
 “A celebration of Peace”.
Het thema wordt vrij geïnterpreteerd om de deelnemende kinderen een zo breed mogelijk cre-
atief werkterrein te bieden:  “Een feest voor de Vrede”

Ron Keirsebilck – LC De Haan - Commissie Vredesposter

ƕƕ Er 19 Lionsleden uit district A meegaan naar de Internationale Conventie in Fukuoka/
Japan ?
ƕƕ Er nog steeds gemiddeld 10 clubs vergeten hun RME (maandelijkse rapportering van het aan-
tal clubleden) in te vullen ? Dat een stipte rapportering een vereiste is om mee te dingen naar 
een prijs voor het Nationaal Werk ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/vredesposterwedstrijd/
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De sociale kruidenier breidt uit te Knokke
’t Schap is een sociale kruidenier onder de hoede van het OCMW. Het is een 
ontmoetingsruimte en tevens een buurtwinkeltje waar mensen met een be-
perkt inkomen terecht kunnen voor voedsel- en huishoudproducten en voor 
een gezellige babbel.Door het grote succes werd de ruimte te klein om ieder-
een plaats te geven om gezellig te blijven zitten en dus kwam er een extra 
pand naast de deur. Door het opsplitsen van winkel- en ontmoetingsruimte 
hoopt men wachtrijen te vermijden en de ontmoetingsruimte gezelliger te ma-
ken. 
In het kader van de activiteiten naar kansarmen toe, heeft LC Damme-Zwin 
toegezegd deze uitbreiding volop te steunen. Tijdens de (her)openingsdag zal 
LC Damme-Zwin de aangeboden producten sponsoren. Met de steun zal men een ‘Lions-box’ samenstellen met 
producten waarmee een volwaardige maaltijd kan bereid worden. Men volgt daarmee de trend van foodboxen. In 
een Lions-box zitten een recept en alle benodigde ingrediënten. Stap voor stap wordt hierin uitgelegd hoe men zo 
een gezonde en voedzame maaltijd kan bereiden. Ook de Nationale Loterij sponsort mee. De winkelruimte zal zo ook 
beter aangekleed kunnen worden.
http://www.knokke-heist.be/nieuws/sociale-kruidenier-’t-schap-breidt-uit-met-steun-van-ocmw-raad-en-sponsors

Dany Loeys – Voorzitter Sociale Commissie LC Damme-Zwin

Lions Meetjesland Eeklo naar Costa Rica
Naast de vele fundraisingsactiviteiten worden er bij Lions Meetjesland Eeklo ook vriend-
schappelijke activiteiten georganiseerd. Zo wordt er om de 2 jaar een intercontinentale reis 
gemaakt.
De reis was een schot in de roos, regen en hoge temperaturen betekenen prachtige fauna en 
flora. Heel bijzonder was de uitstap naar de vulkaan Paos. Lang kan de wandeling dicht bij de 
warme kraterrand niet duren vermits de vulkaan giftige zwaveldampen uitstoot.
Het land is ook bekend voor zijn uitstekende koffie dus kon een bezoek aan een koffieplan-
tage niet ontbreken. De koffie werd gekeurd en goed bevonden.
De reis bracht ons van het ene naar het andere fantastische natuurfenomeen.
Zo stonden onder meer de beroemde watervallen van La Paz en het Monteverde nevelwoud 
op het programma.Deze laatste locatie bezit een attractie die voor de moedigsten in het ge-
zelschap voor het nodige avontuur zorgde: de langste death ride ter wereld !
Onvergetelijk was de wandeling door het regenwoud langs 15 hangbruggen, een unieke kans 
om de rijke dierenwereld van Costa Rica te ontdekken.
De laatste dagen van de reis werden doorgebracht aan de Caribische kust waar we de om-
geving en soms ook het terras deelden met luiaards, schildpadden, brulapen, kaaimannen 
en varanen.
Volgende afspraak in 2017, bestemming: nog druk overleg.

Patrick Timmermans – LC Meetjesland Eeklo

ƕƕ Gezien het geplande huwelijk van Peter De Poorter op 5 maart werd afgelast (zie vorige 
Flash) Peter volop troost zoekt bij andere dames ? Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.knokke-heist.be/nieuws/sociale-kruidenier-’t-schap-breidt-uit-met-steun-van-ocmw-raad-en-sponsors
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Vrouwonvriendelijke mopjes 
Twee uitspraken die het humeur van een vrouw kunnen veranderen: ik hou van je en 50% korting.

Iedere vrouw is mooi: in het donker, op afstand en onder een paraplu.

Elke vrouw is een engel, tot iemand haar vleugels breekt, dan vliegt ze verder op haar bezem.

Ik zou niet graag durven beweren dat vrouwen geen karakter hebben, ze hebben bijna iedere dag een ander.

Mannen komen van Mars, dus daarom eten vrouwen zo graag chocolade...

Wat is de gelijkenis tussen bridge en seks ? Als je geen goede partner hebt, zorg dan voor een goede hand.

Komt een man de kroeg binnen met een bloedmooie dame en een kat. Hij bestelt een pintje, een wijntje voor zijn 
vrouw en 8 gehaktballen voor de kat. Na enige tijd bestelt hij nog een keer hetzelfde. Een half uur later nog eens. 
De barkeeper zegt: ik wil me nergens mee bemoeien, maar als die kat nog eens 8 gehaktballen moet eten, wordt hij 
doodziek. Wel, zegt de man, het zit zo...Toen ik vorige week mijn koperen lamp zat te poetsen en begon te glimmen 
als een spiegel, kwam er ineens een geest uit die mij zij dat ik 3 wensen mocht doen. Ik wenste dat ik de lotto had 
gewonnen, en dat gebeurde. Ik wenste verder een rode Ferrari in mijn garage en die stond er. Als 3de wens vroeg ik 
een bloemooie vrouw met een hongerige poes, maar dat heeft die geest blijkbaar niet goed begrepen...

Hoe langer je bij dezelfde vrouw bent, des te meer ze van je gaat houden: Als je verkering krijgt zegt ze: “Ik hou van 
je.” Tijdens de verloving zegt ze: “Ik hou heel veel van je.” Op je trouwdag zegt ze: “Ik hou steeds meer van je.” Met de 
scheiding zegt ze: “Ik hou alles van je.”

Het regent nu al dagen aan een stuk. Mijn vrouw is volledig gedeprimeerd. Ze kijkt constant door het raam.Als het zo 
verder gaat zal ik nog verplicht zijn van haar binnen te laten.

De 5 geheimen van een vruchtbare relatie: 
• Het is belangrijk om een vrouw te vinden die meehelpt in de tuin, die lekker kookt en die een goeie job heeft. 
• Het is belangrijk om een vrouw te vinden die je aan het lachen brengt. 
• Het is belangrijk om een vrouw te vinden op wie je kunt rekenen en die nooit liegt. 
• Het is belangrijk om een vrouw te vinden die goed is in bed en die graag met je naar bed gaat. 
• Het is heel erg belangrijk dat deze vier vrouwen elkaar niet kennen!

And God promised men that good and obedient wives would be found in all corners of the world. Then he made the 
earth rond...and laughed and laughed and laughed and laughed....

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

25/02/216 LC Kortrijk: Filmavond
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
18/03/2016 LC Harelbeke Liederik: optreden Patrick Riguelle
18/03/2016 LC Deinze: Italian Wine & Dine
19/03/2016 LC De Haan Permekeland: Soul Legends in Concert
19-20/03/2016 LC Deinze: Winetasting
22/03/2016 LC Gent Scaldis: Filmgala met receptie
08-17/04/2016 LC  Zwevegem: Kunsttentoonstelling met veiling
09/04/2016 LC Brugge Zeehaven: Muzikale avond met receptie
21/04/2016 Diverse LC’s: BAD Strand van De Panne
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
27/05/2016 LC Izegem: Scala optreden
28/05/2016 LC Wetteren-Rozenstreek: 3e Rozenrally
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
Blankenberge Cool Christophe
Blankenberge Blondé Bart
Brugge Van Wassenhove Olivier
De Haan Permekeland Dekeyzer Thomas
De Haan Permekeland Carpentier Peter
De Haan Permekeland Herman Philip
Evergem Vlaamse Valleien Van Maelzaeke Ruben
Evergem Vlaamse Valleien De Roo Kristof
Gavere Rhodeland Peire Danny
Gent Scaldis De Laet Laurent
Gent Scaldis Van Houtte Paul
Herzele Cackebeke Geert
Ieper Poperinge Geerits Marc
Ieper Poperinge Rousseeuw Stefan
Meetjesland Eeklo De Bleecker Joyelle
Menen Flamen Kristof

http://www.lions-112a.be
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-harelbeke-liederik-optreden-van-patrick-riguelle/
http://www.lions-112a.be/events/lc-deinze-18-en-19-20032016-italian-wine-dine-en-winetasting/
http://www.lions-112a.be/?events=lc-de-haan-permekeland-soul-legends-in-concert
http://www.lions-112a.be/events/lc-deinze-18-en-19-20032016-italian-wine-dine-en-winetasting/
http://www.lions-112a.be/events/lc-zwevegem-kunsttentoonstellinge-met-veiling/
http://www.lions-112a.be/events/lc-brugge-zeehaven-muzikale-avond-met-receptie/
http://www.lions-112a.be/events/divers-lions-clubs-bad-aan-strand-panne/
http://www.lions-112a.be/?events=lc-torhout-dine-dance
http://www.lions-112a.be/events/lc-izegem-scala-optreden/
http://www.lions-112a.be/events/lc-wetteren-rozenstreek-3e-rozenrally/
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Club Naam Voornaam
Menen Brille Jean-Paul
Oostende Ghekiere Peter
Oostende BO4 Verstraete-Mascioli Anne
Oudenaarde Gevaert Thomas
Oudenaarde Van Wambeke Pieter
Tielt Vanlerberghe Bart
Tielt Leupe Filip
Waregem Messiaen Jan
Wetteren Rozenstreek Meuleman Jan

Meer details over de nieuwe leden vindt u hier.

In Memoriam

Club Naam Voornaam

LC Aalst Van Roy Willy

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

“Iedereen is een genie, maar als je een vis beoordeelt op zijn capaciteit om een boom te beklimmen, zal die zijn 
ganse leven denken dat hij dom is.”

Deadline artikels flash maart: 20 februari

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/nieuwe-leden/
http://www.lions-112a.be/in-memoriams/
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