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Beste Lionsvrienden,

Onze gouverneur elect Patrik  Vervinckt heeft met zijn speech op de lenteconventie in Kortrijk 
bewezen dat ons district op de goede weg is voor verjonging, voor duurzaamheid. Indien elke 
club haar prioriteiten stelt voor haar eigen activiteiten, is het aan het district om er over te waken 
dat onze 54 clubs op duurzame manier bestendigd worden. Opleidingen, informatievergaderin-
gen en aandacht voor de verdere toekomst zijn daar essentiële punten van.
De flash is een informatieblad van het district. Ik wil dan ook van deze gelegenheid gebruik ma-
ken om jullie aandacht te vestigen op  een paar data:
Op 25 mei is er het afsluitmoment van het werk van de gouverneur. Alle clubs beloofden het CAW 
in hun eigen omgeving te steunen.  Als gouverneur vond ik het vooral interessant om de lokale 
CAW’s kenbaar te maken bij de clubs. De CAW’s zijn één van de belangrijkste sociale partners in 
Vlaanderen, die hulp bieden bij alle types van sociale problemen. Lions daartegenover willen jaar 
in jaar uit die sociale miserie helpen in hun omgeving. Het samenbrengen van de twee kan dan 
als een opportuniteit beschouwd worden, zowel voor het CAW, als voor een club. Ik verheug mij 
dat bepaalde zones zelfs hun CAW afdeling uitgenodigd hebben ter kennismaking. 
Als afsluitmoment wordt in de KBC-Arteveldetoren in Sint-Denijs-Westrem een meeting gehou-
den, waar een delegatie van elke club verwacht wordt van 18u tot 20u. Alleen het uitzicht op de 
25ste verdieping is al de moeite waard. Dit richt zich vooral tot de clubvoorzitters en de voorzit-
ters van de sociale commissie, maar is open voor andere geïnteresseerden. Intussen zal een 
papieren uitnodiging verstuurd zijn. Voor de veiligheid van de toren de dag zelf, is inschrijven 
wel verplicht.
De andere data die we moeten onthouden richten zich tot de nieuwe clubbesturen en de nieuwe 
zone- en gewestvoorzitters. Op zaterdag 4 juni voor de zoneverantwoordelijken en op maan-
dag 6 juni voor de inkomende voorzitters, secretarissen en verantwoordelijken effectieven. Op 
één avond krijg je er veel informatie en dat doet je enorm veel tijd winnen gedurende heel het 
komende jaar… óók voor secretarissen die het al een paar jaar doen, te meer we volop in het 
Centennialjaar zullen zijn.
Ten slotte, vrienden, wil ik mij verontschuldigen voor het wat minder vlotte verloop van de len-
teconventie In Kortrijk dan gewild. LC Kortrijk heeft er alles aan gedaan om de conventie verder  
te moderniseren, leuk en interessant te maken, maar de techniek (micro’s), nochtans bediend 
door de professionelen van de stadsschouwburg zelf, hebben serieus wat roet in het eten ge-
gooid … en  wat de timing betreft die wat uit de hand is gelopen, had de conventiemeester wat 
strenger moeten optreden t.a.v. de sprekers die wat te lang waren... Beste vrienden, we zijn alle-
maal vrijwilligers en elkeen doet zijn best, daar ben ik van overtuigd. Don’t shoot at the pianist…
Stellen jullie het verder wel.

André Goethals, Gouverneur 112AW
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Bill Gates en Lions Clubs International
De toespraak van Bill Gates gehoord over de inentingsactie tegen de mazelen? In zijn 
inleiding heeft hij het over onze succesvolle inzameling van fondsen maar, aldus Bill 
Gates, belangrijker dan geld is onze dienstbaarheid en ons engagement. Net daarom 
steunt hij het “measles & rubella initiative” en doet hij beroep op ons engagement om er 
een wereldwijd succes van te maken.
Engagement? Dat is net iets meer dan “meedoen”. Engagement gaat over inzet en be-
trokkenheid bij het resultaat van onze sociale actie en dat komt er niet zomaar. Enga-
gement gaat ook over onze betrokkenheid bij onze organisatie.
Lions moeten weten wat er van hen verwacht wordt. Daarom informeren en motiveren 
de clubs hun leden. Districten zorgen ervoor dat de clubs het juiste kader kennen waarbinnen Lions werken. Ze dra-
gen daartoe bij met communicatie en vorming. En dat kader is LCI, LIONS CLUBS INTERNATIONAL, een fitte wereld-
wijde organisatie met inspirerende en innoverende initiatieven.
Op 4 juni organiseert het district de opleiding voor zone- en gewestvoorzitters. Op maandag 6 juni is er de infosessie 
voor de nieuwe besturen. Wij zorgen voor inspiratie en rekenen op uw engagement.

Harry Buelens en Carlos De Troch – Voorzitters commissies GMT/GLT

Vredesposter
IF WE ARE TO HAVE REAL PEACE, WE MUST BEGIN WITH CHILDREN (Mahatma 
Ghandi)
Het motto van Lions is “we serve”. Maar wij zetten ons ook in voor een leefbare en een vreedzame wereld. Het project 
Vredesposter past dan ook in dit laatste objectief. Er namen 27 van de 54 clubs deel. Een aantal clubs sloegen deze 
editie even over. Voor het Centennial jaar 2016-17 rekenen we op een zeer groot aantal deelnemende clubs. 

• 1e prijs: Fran VANHOUTTE (Gistel)   - LC  OOSTENDE BO4
• 2e prijs: Morgane CNUDDE (Wenduine)   - LC DE HAAN PERMEKELAND
• 3e prijs: Aukje QUIVREUX (Bassevelde)   - LC DIEDERIK ASSENEDE

KIDS DAY
De prijsuitreiking voor België (MD112) vindt plaats in Brussel (Kinepolis) op 18/06/16.

Ron Keirsebilck – Commissievoorzitter Vredesposter – LC de Haan-Permekeland

1e prijs

2e prijs

3e prijs

ƕƕ Alle clubs worden verwacht op de 70ste Nationale Conventie op 11 juni in Mechelen ? 
Meer info hier
ƕƕ  Dat in district A voor het werkjaar 2017-2018 zich 2 kandidaat Council Chairman (CC) voor-
stellen nl. Harry Buelens van LC De Haan Permekeland (klik hier voor zijn C.V.) en Hugo Delbeke 
van LC Waregem  (klik op zijn website www.hugodelbeke.be) ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lionsclubs.org/EN/index.php
http://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/md-112/convention-info/69ste-nationale-conventie.html
http://www.lions-112a.be/kandidaat-council-chairman-harry-buelens/
http://www.hugodelbeke.be
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Gewest II steunt massaal het LCIF
De Gentse Floraliën* en het LCIF waren de centrale thema’s van de gewestvergadering georga-
niseerd door de 2 zonevoorzitters van zone 21 en 22 respectievelijk Françoise Holvoet en Gregor 
Mathieu en gewestvoorzitter Pierre Fobe op zondag 24 april 2016, daags na de lenteconventie.
Eén gewest, 2 zones, 14 lionsclub, 4 leoclubs en 175 leden en partners waren ingeschreven om 
de vernieuwde formule van de Floraliën samen te beleven. Dit alles was mogelijk dank zij Private 
Bank Delen, die zijn nieuwe vestiging in centrum Gent voor Lions leden openstelde en als invals-
basis fungeerde. De bezoekers werden uitgenodigd voor een  korte kennismaking, opgefleurd met 
een hapje en een drankje.
Tijdens deze bijeenkomst hebben de Gewestvoorzitter Pierre Fobe en de Regio Mana-
ger Oost-Vlaanderen van Private Bank Delen, de heer Stefan Van Cleemput, een cheque 
van € 4.500,- kunnen overhandigen aan Elien Van Dille districtsverantwoordelijke van 
het LCIF. Deze gift is het resultaat van de persoonlijke donaties van de aanwezigen. Een 
mooi voorbeeld van “contributing membership” !
*Floraliën Gent is een dynamisch en interactief bloemenspektakel met boeiende in-
spiratietuinen en adembenemende bloemencreaties van nationale en internationale 
topfloristen, siertelers, tuinarchitecten en kunstenaars op 4 wandelafstandslocaties in 
Gent: de Bijloke, de Leopoldskazerne, het Sint-Pietersplein en het Citadelpark. Een  flo-
raal paradijs van geuren en kleuren !

Pierre Fobe – Gewestvoorzitter Gewest II  - LC Gent-Gand

KLIK KLIK KLIK
We kijken tevreden terug op weer een geslaagde fotowedstrijd waarin we opnieuw vele schitterende foto’s mochten 
jureren. 16 clubs namen deel aan de Lions Environmental Photo Contest. In totaal werden 62 foto’ s ingestuurd.
Er zaten talrijke originele en kleurrijke opnamen bij en de jury had de moeilijke taak om er per thema 1 aan te duiden 
als winnaar. De grote winnaar van deze wedstrijd is LC Gent Scaldis die met een foto van Michel Lebrun  € 250 in de 
wacht sleepte. De club kan dit bedrag besteden aan haar goede doelen.
                                                                                                 
De winnaars per thema:

•  Animal Life - LC Gent Scaldis - Michel Lebrun
•  Landscape - LC Kortrijk Mercurius - Christian Martijn
•  Plant Life - LC Torhout - Guy Deprez
•  Weather Phenomenon - LC Kortrijk Mercurius - Christian Martijn
•  Special Theme - LC Damme Zwin – Jorg Schelfhout

Een tevreden voorzitter van de LC Environmental Photo Contest

Els Hoet-Derycke – LC Oostende BO4

ƕƕ Je niet mag vergeten zondag 26 maart 2017 in je agenda te noteren voor de CENTENNIAL 
DAY ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lcif.org/EN/index.php
http://www.lions-112a.be/foto-contest/
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Geen vijgen na Pasen
Voor de 27ste editie van het Paasconcert werd beroep gedaan op het 
Symfonieorkest Vlaanderen. 850 toeschouwers vulden de Onze-Lieve-
Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde. De “Kathedraal van de Noordzee” was 
opnieuw de locatie voor een hoogstaand muzikaal programma met als 
titel “Liebe Clara”. Dit naar Clara, de vrouw van componist Robert Schu-
mann aan wie hij het pianoconcerto opgedragen had. De uitvoering van dit piano-concerto met aan de vleugel Jean-
Claude Vanden Eynden vormde het centrale nummer van de avond.
Na de pauze werd de negende symfonie van Antonin Dvorak, de zogenaamde symfonie “Uit de Nieuwe Wereld” ge-
bracht. Als mooie anekdote bij dit stuk noteerden we dat een opname van deze symfonie, gecomponeerd in 1893 in 
de Verenigde Staten, door Neil Armstrong meegenomen werd tijdens de eerste maanreis in 1969.
Het hele programma werd deskundig toegelicht en aan elkaar geweven door de Klara-stem Greet Samyn. De staande 
ovatie aan het einde van het optreden onderstreepte de fel gesmaakte uitvoering.
Het succes van deze avond werd mogelijk dankzij de kaartenverkoop door de clubleden en de toeristische dienst van 
de gemeente Koksijde, maar ook en vooral dankzij een brede ondersteuning door meer dan 150 ondernemingen uit 
de brede regio. 
Een informele drink na afloop van het concert in het CC Casino, voorbereid en verzorgd door de eigen clubleden kon 
het concertgebeuren op passende wijze afsluiten. 

Lieven Dehaene - Voorzitter concertcomité - LC De Panne-Westkust

BAD 2016: Inclusie op het strand van De 
Panne 
Op het strand van De Panne woonden op 21 april ca 2.300 mensen met een beper-
king (+ begeleiders) het belevingsfestival BAD bij. Op de affiche stonden dit jaar Laura 
Lynn, Urbanus & De Fanfaar en Les Truttes. Guy Swinnen (The Scabs) concerteerde 
met mensen met een beperking. En de 115 aanwezige lionsleden: zij staken de handen 
uit de mouwen, sprongen bij waar nodig, dronken een pintje met de gasten… een smile 
en een knuffel waren nooit ver weg.
BAD is weer een succesverhaal geworden: 30 lionsclubs (= 55%) uit District 112A na-
men deel. Het concept is eenvoudig. De lokale lionsclub contacteert haar sociaal werk 
en biedt hen een dagje-uit-aan-zee aan met alles erop en eraan: muzikale optredens, 
straatanimatie, een “zintuiglijk“ dorp met smaak-en proeftenten, kijk-en geluidskasten, 
spiegelpaleis … op maat van de doelgroep. Lions faciliteren het gehele event financiëel 
en met manpower… Dranouter Festival vzw is de organisator. Festivals organiseren is 
hun business, en dus genieten Lions mee van de professionele aanpak. 
De samenwerking van zoveel lionsclubs genereert in de community extra goodwill, 
sponsoring en visibiliteit. Het Streekfonds (nvdr: het sociaal werk van provinciegouver-
neur West-Vlaanderen) participeert sinds enkele jaren; op Focus/WTV loopt 10 dagen 
een publicitaire spot voor het festival met overduidelijke referte naar Lions. Go https://
www.facebook.com/badbelevingsfestival/?fref=ts
Lions zeuren vaak over de gebrekkige maatschappelijke aandacht voor onze sociale 
projecten. BAD is een voorbeeld dat het anders kan. Lions krijgt hier wél positieve maatschappelijke return! 

Hugo Delbeke - LC Waregem 

ƕƕ Van 7 tot en 17 april in Transfo Zwevegem de tentoonstelling van hedendaagse kunst-
werken ‘In Love with Beauty’ (Art Transfo ’16), een organisatie van Lions Club Zwevegem, met 
Klaus Verscheure als curator liep ? De kunstwerken werden op 17 april geveild door Sotheby’s. 
Van de opbrengst schenkt Lions Club Zwevegem 23.292 euro aan het Fonds Oncologie Kor-
trijk, opgericht door het kankercentrum van AZ Groeninge, dat de schenking zal gebruiken 
voor de aankoop van een extra hoofdhuidkoeler.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.facebook.com/badbelevingsfestival/?fref=ts 
https://www.facebook.com/badbelevingsfestival/?fref=ts 
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SS (steak en scampi)
Op zaterdag 27 april organiseerden wij, Lions Club Gavere Rhodeland, weer het jaar-
lijks eetfestijn. Na een sabbatjaartje pikten we de draad terug op. We mochten 300 
eters verwelkomen in GC De Kluize in Oosterzele. Op het menu stond steak à l’os en 
scampi’s. Na het voortreffelijke eten, werd iedereen nog getrakteerd op het zetten 
van een pasje op onze dansvloer. LC Gavere Rhodeland, misschien wel de kleinste - 
maar zeker de fijnste - club van het land, zorgde samen met de hulp van partners en 
vrijwilligers voor een netto opbrengst van 3000 €. De sociale commissie zal het geld 
besteden aan onze sociale doelen. Onze missie, het geld geven aan de kinderen die 
het echt nodig hebben, en natuurlijk gaat ook een deel naar het LCIF. 

Pascal Marchand - activiteitenvoorzitter - LC Gavere Rhodeland

Deinze Wine Event
LC Deinze verkocht tijdens zijn pop-up event bijzondere Italiaanse wijnen, te Gent op 
de Kouter op het eerste verdiep van het prachtig 18eeuws herenhuis Falignan, pareltje 
van de Gentse Rococo. Dit ging gepaard met een uitzonderlijke tentoonstelling, voor het 
eerst in Belgïe, rond hedendaagse Siciliaanse kunstenaars, “The Light of Sicily” . 
Zonovergoten landschappen, azuurblauwe kusten en uitgestrekte landschappen van 
gerenommeerde Siciliaanse artiesten vormden het decor voor deze exclusieve avond 
“Wine and Dine” verzorgd door niemand minder dan Maria Landis, vaste chef van de 

Wetstraat 16 en Lambermont en van vele internationale gasten en verschillende eerste ministers.
We maakten kennis met een uiterst verfijnde Italiaanse keuken. Bij deze overheerlijke gerechten werden natuurlijk 
kwaliteitsvolle wijnen geschonken van het huis TG Fine Italian Wines waar zuivere wijnen de traditie en de typiciteit 
van hun regio weergaven. Absolute kleppers waren Bellavista in Franciacorta en Casanova di Neri in Montalcino. 
Dit event was bijzonder geschikt  voor al diegene die wijnen wilden proeven om aan te bieden op onder ander de 
komende communie- en lentefeesten en wordt het volgend jaar in een verassend nieuw kleedje gestoken. Verdere 
info volgt.
De opbrengsten worden dit jaar gebruikt voor steun aan het LCIF  alsook aan de plaatselijke sociale werken zoals 
ST.A.D., Vibso Leieland Machelen – Zulte, Kerstfeest alleenstaanden.

Xavier Deweer – Voorzitter LC Deinze

Vredesposter in Meetjesland
Op vrijdag 15 april werd in de Gemeentelijke Basisschool te Evergem een selectie ge-
maakt van 6 ‘Vredesposters’ uit 65 werken van leerlingen uit het  5e en 6e leerjaar. 
Aanwezig waren de burgemeester en twee schepenen, de schooldirecteur, leden van 
LC Meetjesland Eeklo en uiteraard de deelnemende kinderen en hun leerkrachten. Or-
ganisator Jean-Claude Claeys en voorzitter Franky Hulpia van Lions Club Meetjesland 
trakteerden iedereen op een receptie.
De ontwerpers van de 6 geselecteerde tekeningen ontvingen een pakket tekenmateriaal 
en nemen deel aan de Internationale wedstrijd, ‘A Celebration of Peace’.               

Michel Timmermans - Secretaris LC Meetjesland Eeklo                                                                                        

ƕƕ De Facebook pagina van ons district vorige week een berichtbereik had van 2127 men-
sen ??? Heb je een activiteit te melden, laat het ons weten, wij publiceren het op de FB pagina ! 
https://www.facebook.com/lionsowvl?notif_t=page_new_likes

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.facebook.com/lionsowvl?notif_t=page_new_likes 
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Een meer dan welverdiende Young Am-
bassador
Arthur Bostoen werd tijdens de Lente-Conventie te Kortrijk gelau-
werd.  Arthur is 17 jaar, student aan het St-Barbaracollege te Gent 
en woont in Mater.  Na zijn schooluren zetelt hij in het jeugdpar-
lement. Wijlen zijn vader, Nico Bostoen, was stichtend lid van LC 
De Pinte Millenium en past-voorzitter.  Deze zomer gaat Arthur 
voor de 2de maal naar Ghana om hulp te bieden in opvangtehui-
zen aan AIDS-wezen en kinderen met TBC of andere ziektes (via 
NGO HardtHaven). In Ghana zijn er veel versnipperde bewoonde 
eilandjes. Vorig jaar zag Arthur de nood aan medische bijstand 
op deze eilanden. Zo startte hij een fundraising op met het oog 
op de aankoop van een boot om daar medische hulp te kunnen 
verschaffen (cfr. flying doctors in Australië). Daarvoor maakt 
Arthur potjes pili-pili die hij verkoopt. In Midden-Afrika kun je echt 
het verschil maken als hulpverlenende westerling, want vanuit de overheid is er geen enkel opvangnetwerk voor de 
zwakken. Dit merkte Arthur goed op en voor zijn vrijwillige inzet t.o.v. de zieke wezen in Ghana verdient hij de titel van 
Lions Young Ambassador 2016 in District A ! 
Iris Paternoster, voorgesteld door LC De Pinte Millennium verdiende de 2de prijs. Zij maakt zich verdienstelijk door 
haar hulp in weeshuizen te Togo & Ghana tijdens de zomervakantiemaanden.
De 3de laureate werd Thaisa Hoornaert, voorgesteld door LC De Haan Permekeland. Thaisa maakt zich bijzonder door 
wekelijks in haar vrije tijd blinden & slechtzienden te begeleiden in het Begeleidingscentrum Spermalie te Brugge. 

Pascal de Moor - Districtverantwoordelijke YAA – LC De Pinte Millenium

Lions Club Knokke-Zoute en haar sociale 
doelen
Reeds een aantal jaar organiseert LC Knokke-Zoute, naast de driejaarlijkse Tentuinstelling, in de maand september 
een evenement “Fin de Saison on the Beach”. Een diner-, show- en dansavond:10 september 2016 is het opnieuw 
zover.
De opbrengst, 21.000 €, van de vorige edities wordt verdeeld onder een aantal sociale projecten uit de regio.
De verantwoordelijken, van wie de dagelijkse inzet nooit genoeg gewaardeerd kan worden, ontvingen cheques voor 
volgende projecten:
• De Bevertjes MPIGO Oedelem, school voor buitengewone leerlingen: digitaal bord
• Het Baken, Dagcentrum Volwassenen, Knokke- Heist: kasten
• De Klinker, Therapeutisch kinderdagverblijf, Knokke-Heist: herinrichting wachtzaal
• Het Vlot, Therapeutisch dagverblijf voor peuters, Knokke-Heist: knutselkar en aangepaste fiets.
• Bad Festival (De Panne) aankoop van 25 ingangskaarten voor het belevingsfestival voor mensen met een beper-

king. 
• Spermalie – Begeleidingscentrum van De Kade Brugge: banken
• Dominiek Savio Instituut vzw: lager onderwijs voor kinderen met een fysieke beperking: kookklas-apparatuur.

Yvan Gossiaux – LC Knokke-Zoute

ƕƕ Het 62ste Europaforum zal plaatsvinden van 26 tot 30 oktober 2016 in de hoofdstad 
van Bulgarije, SOFIA ? De Belgische delegatie logeert in het 4-sterren hotel “HOTEL CENTRAL” 
gelegen in het centrum van de stad. Het onderwerp van het Forum is: “UNITED TO SERVE”. 
SOFIA 2016 PROGRAMMA EN PRIJZEN De deelname kost: 675 euro voor LIONS in een twee-
persoonskamer en 755 euro voor een single 595 euro voor de begeleiders, 575 euro voor LEO’s 
in een tweepersoonskamer en 655 euro voor een single. Alle info hier.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lionsinternational.be/cms/uploads/File/file2016/16%20BG%20Sofia%20-%20Web%20Texte%20N.pdf
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Sprachenaustauch
De commissie taaluitwisseling promoot de mogelijkheid om binnen het Lionisme tweetalig te 
worden op de leeftijd van 12 tot 17 jaar en om de hedendaagse jongeren een troef te geven om 
de uitdagingen van morgen aan te kunnen !
Vandaag staat de teller op 16 ‘koppels’: 16 Franstalige jongeren zullen vertrekken om een uiterst verrijkende ervaring 
te beleven in Vlaanderen, en 16 Nederlandstaligen zullen zich vertrouwd komen maken met de taal van Molière. 
Hopelijk kunnen we volgend Lionsjaar op de ingeslagen weg verdergaan ! 
Alle info 0478 32 39 62 of hier

Arnaud Bazelaire - Commissievoorzitter Taaluitwisseling 

Snaren en strijkstokken
Op zondag 10 april 2016 vond de selectie plaats van de nationale muziekwedstrijd (viool) in het Koninklijk Conser-
vatorium in Brussel. Er werden vier kandidaten weerhouden voor de finale die plaats vond op zondag 24 april in het 
conservatorium in Mechelen. De vier juryleden waren unaniem en spraken zich lovend uit over het niveau van de 
kandidaten: de punten lagen dan ook bijzonder hoog. Eén kandidaat met grote onderscheiding (Maxime Michaluk, 
district D) en drie kandidaten met de grootste onderscheiding: Maya Levi (district C) werd 3de, Mona Verhas 2de 
(district B) en de winnaar is Floris Willem uit district B. De aanwezigen onder wie gouverneur André Goethals en past 
gouverneur Hugo Delbeke, konden dus in de finale genieten van een hoogstaand concert. Daarenboven gaf Liebrecht 
Vanbeckevoort (finalist van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano) tijdens de beraadslaging van de jury een 
gevarieerd en virtuoos recital. De publieksprijs ging naar Mona Verhas. Floris Willem zal tijdens het Europa Forum in 
Sofia de kleuren van het MD verdedigen.

 Jan Van Eyck – Voorzitter commissie muziekwedstrijd - LC Tielt

ƕƕ Bij LC Assenede Diederik Theo Francken een boeiende uiteenzetting 
kwam geven ? Door de vluchtelingencrisis zijn de problemen van de wereld 
ook onze grens overgestoken. De grootste Europese humanitaire crisis sinds 
de Tweede Wereldoorlog belandde op het bord van het jongste lid van de 
regering: de 37-jarige Theo Francken.  Hij belichtte de geopolitieke context 
van de vluchtelingencrisis en gunde het publiek tevens een blik achter de 
schermen van het Belgisch en Europees beleid
ƕƕ Het fonds Emile Cuvelier werd opgericht door de LIONS CLUB RONSE-RENAIX en heeft tot 
sociaal doel het moreel en financieel ondersteunen van KANSZOEKENDE studenten uit de regio 
Ronse. Het fonds heeft momenteel 12 studenten onder haar hoede. Sarah is één van hun stu-
denten en ze nam zelf het initiatief deel te nemen aan een wedstrijd waarbij de eerste prijs een 
gratis kot is gedurende één jaar. Dankzij een intensieve campagne van harentwege en vanwege 
het Fonds Emile Cuvelier, en bij uitbreiding de leden van de Lions Club van Ronse staat Sarah 
op de eerste plaats. Echter zij wordt stilletjes ingehaald door opvolger Alexander...De wedstrijd 
loopt nog tot en met 23 mei 2016. Lions Club Ronse-Renaix vraagt om via het Lions netwerk 
zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om hun stem uit te brengen voor Sarah. Het kost maar 
één minuutje en zou een enorme opluchting zijn voor Sarah ! Stemmen kan op volgende link of 
via onderstaande banner.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/md-112/charity-programs/children-youth-programs/echange-linguistique.html
http://www.xior.be/wineenkot/deelname/6/Sarah
http://www.xior.be/wineenkot/deelname/6/Sarah
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Districtsconventie in Kortrijk
Enkele sfeerbeelden van de Districtsconventie gehouden op 23 april in Kortrijk

http://www.lions-112a.be
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Mopjes
Moedig is het als... je thuis komt van een Lionsvergadering ... en je wordt aangevallen door je vrouw met een bezem.... 
en dan vraagt: “Was je nog aan het schoonmaken schat ... of vlieg je zomaar wat rond?” 

Juist voor het slapengaan, vraagt een man aan zijn jongere echtgenote: “Schat, heb je voor mij nog andere minnaars 
gehad?” Geen antwoord… Een lange, zeer lange stilte… Dan vraagt de man met gedempte stem: “Slaap je schat?” 
“Nee, ik ben aan het tellen…”

Waarom kijkt een dom blondje zo lang naar een pak sinaasappelsap? Op het pak staat geconcentreerd.

Een dom blondje komt een winkel binnen en zegt: “Meneer, mag ik die tv kopen die daar staat?” De verkoper ant-
woordt: “Nee, ik verkoop niks aan domme blondjes.” De volgende dag komt hetzelfde domme blondje met zwart 
haar binnen en zegt weer: “Mag ik die tv kopen meneer?” En opnieuw zegt de verkoper: “Ik verkoop niks aan domme 
blondjes.” Weer een dag later komt het blondje met weer een andere haarkleur maar het antwoord van de verkoper 
blijft hetzelfde. Het blondje zegt gepikeerd:”Ik snap het niet, ik ben toch niet blond meer! Waarom verkoop u die tv niet 
aan mij!!!” Waarop de verkoper antwoordt: “Omdat dit een magnetron is!”

Twee mannen zijn lekker rustig aan het vissen met een paar biertjes erbij. Zachtjes, om de vissen niet af te schrikken, 
zegt Bob: “Ik denk dat ik ga scheiden van mijn vrouw. Ze heeft al twee maanden niet tegen me gepraat.” Peter denkt 
na, neemt een slokje van zijn bier en antwoordt dan: “Denk er nog eens goed over na, Bob. Zulke vrouwen zijn moeilijk 
te vinden.”

Ze stond in de keuken en bereidde mijn favoriete ontbijt: zachtgekookte eitjes op geroosterd brood. Het enige dat ze 
droeg was haar nachtjapon. Ik liep de keuken in, half wakker, toen ze zich omdraaide en met een zachte, zwoele stem 
zei: “neem me…Hier en nu!” Mijn ogen begonnen te glinsteren en ik dacht bij mezelf: “Ben ik nog aan het dromen of is 
dit mijn geluksdag?!” Ik wilde het moment natuurlijk niet verloren laten gaan, dus ik gaf haar alles wat ik had, hier en 
nu! Op de keukentafel! Na een  heftige vrijpartij zei ze: “Bedankt schatje”,. Blij, maar toch een beetje verbaasd vroeg 
ik: “W-wat.. Bedankt voor wat? Hoe? Wat?” Zij antwoordde: “De eierwekker is stuk en ik had iets nodig om precies vier 
minuten mee te timen.”

ƕƕ Er tot op heden slechts 6 clubs van ons district een bijdrage leverden voor het LCIF ?  
Makkelijkst schrijft u uw bijdrage over op de Belgische ING bankrekening van Lions CIubs In-
ternational  (niet op dat van het LCIF). IBAN BE35 3100 9846 9537 Een duidelijke mededeling 
vergemakkelijkt een correcte boeking: LC XYZ (naam club toevoegen) - Club # 12345 (club-
nummer toevoegen dat je ook in de directory vindt) - LCIF Donation ABC (vermelden wat men 
graag wenst te steunen …) zijnde: of - Humanitarian Needs - Area of Greatest Needs (zijnde de 
solidaire bijdrage zonder specifieke actie te benoemen); of - Measles Initiative One Shot, One 
Life;of - Disaster Relief Earthquake Japan or Ecuador. 

Wist je dat?

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

21/05/2016 LC Torhout: Meet & 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
25/06/2016 LC Tielt: Kleiduifschieting en BBQ
26/06/2016 LC Tielt: Nationale 4x4 event
28/06/2016 LC Assenede Diederik: The Night before Rock voor Specials
18-30/07/2016 Youth Camp De Gavers
01/10/2016 LC Oostende BO4: BO4 Gaat Vreemd
22/10/2016 LC Gent Gandalys: Private Auction & Dinner
26/03/2017 Nationale Centennial Actiedag

Welkom aan onze nieuwe leden

Club Naam Voornaam
Dendermonde Steeman Lawrence
Wetteren Rozenstreek De Coninck Yvan

Meer details over de nieuwe leden vindt u hier.

Deadline artikels flash juni: 20 mei

http://www.lions-112a.be
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/
http://www.lions-112a.be/events/lc-tielt-kleiduifschieting-3/
http://www.lions-112a.be/events/lc-tielt-nationale-4x4-event/
http://www.lions-112a.be/events/lc-assenede-diederik-the-night-before-rock-specials/
http://www.lions-112a.be/events/youth-camp-de-gavers/
http://www.lions-112a.be/events/lc-oostende-bo4-bo4-gaat-vreemd-3/
http://www.lions-112a.be/events/lc-gent-gandalys-private-auction-dinner/
http://www.lions-112a.be/nieuwe-leden/
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