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Beste Lionsvrienden,

Dit is het tiende en laatste woord van deze gouverneur!  Geresumeerd gaat het hieronder over 
wat het volgend jaar wordt, over het nut van de internationale conventie en  uiteraard enkele 
bedankingen.
Het district, de gewesten, de zones en vooral de clubs hebben hun nieuw bestuur voor volgend 
jaar gekozen.  Op 4 en 6 juni werden deze besturen geïnformeerd over wat hen te wachten staat 
en welke uitdagingen ze tegemoet gaan. Ieder jaar telkens een bijna nieuwe ploeg, vol ambities 
er tegenaan gaan met het goede doel voor ogen. Hartelijk gefeliciteerd met jullie komende ver-
antwoordelijkheden!
Vanaf 1 juli, met Patrik Vervinckt als gouverneur aan het stuur, wordt het ongetwijfeld een boei-
end jaar, gericht naar de toekomst. En met de Centennial wordt het een heel bijzonder jaar, voor 
een stuk gericht naar het verleden, maar vooral naar de toekomst! Nieuwe zone- en gewestvoor-
zitters staan paraat om er samen met Patrik en het districtskabinet een interessant jaar van te 
maken, eens te meer ten dienste van de clubs!
Eén afgevaardigde van elke zone gaat mee naar Fukuoka, het ‘Mekka’ van het Lionisme geduren-
de een paar dagen in Japan. Feest , seminaries, ontmoetingen, maar vooral het besef dat wij de 
grootste serviceclub ter wereld zijn met een enorme armslag om de wereld te verbeteren.  Gelet 
op de districtssubsidie die aan elke zone-afgevaardigde ter beschikking wordt gesteld, is het hun 
taak hierover nadien te getuigen in de diverse clubs en zones. 
Ons district draagt bij aan die wereldverbetering! Alleen al in ons district wordt jaarlijks meer dan 
1.500.000 euro verzameld  (amai, voor wie zich dat herinnert, is dat 60 miljoen Belgische franken) 
en voegen we er daarbij  nog alle hands-on activiteiten in vrijwilligersuren aan toe. Fantastisch 
om er BE PART OF IT te zijn!
Voor mij is dit hier ook de laatste gelegenheid om jullie, de bijna 2000 leden van het district 112A, 
allen te bedanken voor jullie vertrouwen in mij als gouverneur. Zoals elk jaar heeft de gouverneur 
zijn best gedaan om de kar vooruit te trekken, met veel vreugde, soms met wat frustraties, maar 
vooral met veel dankgevoel voor de vriendschap die jullie mij allen betuigd hebben. In de 54 clubs 
ben ik op een heel toffe wijze ontvangen  en ik kan enkel zeggen dat ik heel fier ben jullie vaandel-
drager te mogen geweest zijn gedurende dit jaar. Mijn laatste woorden gaan naar het kernkabinet 
zonder wie ik niks zou zijn geweest,  Roland De Paepe, Patrik Vervinckt, Marc Cosyns, Harry Bue-
lens en Carlos De Troch; bedankt voor al jullie wijsheid en vriendschap, voor jullie inzet en geduld.
Beste Lionsvrienden, laten we aan ons mooi district verderwerken voor een betere wereld rond-
om ons… en dat gebeurt dankzij elke Lion, in elke club.
BEDANKT LIONS !

André Goethals, Gouverneur 112A
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De Gouverneur wenst zijn clubleden van LC Kortrijk bijzonder te bedanken voor hun inzet en al hun werk 
voor het welslagen van de districtsconventie. 
Dit is ook gelukt dankzij de sponsors BNP-Fortis, Maserati, Groep Huyzentruyt, Hymer en de Federatie van 
de Notarissen. Dankzij hen hebben de aanwezigen volop kunnen genieten van de goeie infrastructuur. Men 
mag dat niet vergeten.

http://www.lions-112a.be
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LIONS meet CAW
Méér dan 100 lionsleden tekenden op 25 mei present op de uitnodiging van de gouverneur voor het sluitstuk van zijn 
“werk van de gouverneur”.  De Centra voor Algemeen Welzijn bestaan in alle steden van Vlaanderen en betekenen 
een eerstelijnsopvang voor alle mogelijke sociale problemen die onze maatschappij kent. In het auditorium van de 
KBC-Arteveldetoren in Sint-Denijs-Westrem kregen wij 3 heel boeiende speeches. De eerste handelde over wat CAW 
voor de Lions kan betekenen; heel interpellerend, want gewoonlijk krijgen we het omgekeerde te horen, namelijk 
wat de Lions voor het CAW kunnen doen. De tweede toespraak behandelde het recht op wonen en hoe moeilijk dat 
voor veel Vlamingen wordt…  De derde speech werd gehouden door de zeer mondige voorzitter van het  OCMW van 
Kortrijk: een politieke maar levendige getuigenis. Van de gouverneur vernamen we uiteindelijk dat de clubs dit jaar 
voor 65.000 euro participeerden. Na het academisch gedeelte, mochten we van een uitzonderlijke receptie genieten 
op het 25ste verdiep van de toren, met een prachtig uitzicht tot kilometers ver. Een heel verzorgde en uitzonderlijke 
avond was het!

Special Olympics, be a fan!

Het leven van mensen met een verstandelijke beperking verbeteren dankzij sport, dit is de mis-
sie van Special Olympics sinds ze haar eerste levenslicht zag in 1968. De Nationale Spelen be-
gin Mei in La Louvière waren daar opnieuw een absoluut toonbeeld van. De doorgezette profes-
sionalisering was duidelijk merkbaar op het vlak van organisatie en ook de talrijke opkomst aan 
vrijwilligers stak de meer dan 3600 Belgische atleten een hart onder de riem. Daarvan meer dan 
150 Lions en Leo vrijwilligers uit alle districten van het land die voor het eerst of een zoveelste 
keer voldoening, plezier en dankbaarheid kwamen halen uit het werk met de atleten. 
De vrijwillige en financiële steun (25.000 euro!) van Lions was ook dit jaar weer onmisbaar in het 
kader van het Special Olympics Healthy Athletes Programma, dat als doel heeft de lichamelijke 
gezondheid en de fysieke conditie van de atleten te evalueren. Het komt namelijk vaak voor dat 
bepaalde fysieke ongemakken niet onmiddellijk worden opgemerkt omwille van de verstandelij-
ke beperking. Het gezondheidsprogramma biedt gratis en vrijblijvende gezondheidsscreenings 
aan. Lions en Leo ondersteunden de gezondheidsprofessionals die deze screenings uitvoerden. 
Hierdoor werden eventuele gezondheidsproblemen gesignaleerd aan de atleten, werd adequaat advies gegeven, en 
werd doorverwezen naar een specialist indien nodig. Op het einde van elke screening kreeg elke atleet ook een leuk 
cadeautje mee.
De Olympische gedachte leeft immer voort en daarom is het  doel van Special Olympics Belgium voor 2020 om 20 
000 atleten te kunnen bereiken. En dat moet ze lukken mede door onze blijvende steun. De werkgroep Special Olym-
pics (sinds dit jaar in voege) zal Lions en Leo’s alvast aan de afspraak houden in 2017.
Neem zeker eens een kijkje op: http://www.specialolympics.be & facebook.com/SpecialOlympics.be

Jeroen Neirinck – Leo Club Oostende

ƕƕ Het Fonds Cuvelier van LC Ronse-Renaix U met trots kan melden dat Sarah haar stu-
dentenkot heeft gewonnen met 5.111 stemmen. Alexander werd gediskwalificeerd. Dank voor 
jullie tomeloze inzet en participatie voor dit project ! Wat initieel een klein onschuldig stem-
menwedstrijdje was, is uitgemond tot een wonderlijke samenhorigheid tussen alle lionsclubs, 
lionsleden, hun kinderen en familie, de instanties van de stad Ronse, de scholen, de vrienden 
van de vrienden, de andere serviceclubs. De winnaar van Antwerpen is ook gediskwalificeerd 
ten voordele van Céline Smans, een andere kanszoekende studente. De Lions mogen trots zijn 
opnieuw in de kijker te staan als het gaat om solidariteit !
ƕƕ Onze Gouverneur tijdens zijn gouverneursjaar reeds 10 kilo is afgevallen ? Zijn uitleg: ik had 
geen tijd om constant te sneukelen... en gelet ik dikwijls moest speechen, dronk ik veel minder 
alcohol!
ƕƕ Tom Van Kersschaever van LC Brugge Maritime een volledig nieuwe nationale website aan 
het maken is ! Hoera ! Eindelijk verlost van dat oubollig lelijk ding !

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.specialolympics.be
http://facebook.com/SpecialOlympics.be


JUNI 2016  I  4flashLIONS

WWW.LIONS-112A.BE

8 mei 1976 – 8 mei 2016: LC IZEGEM voelt 
zich 40 JAAR JONG !
De titel is niet zómaar lukraak gekozen: een 10-tal jaren terug koos LC Izegem voluit 
voor uitbreiding van de ‘effectieven’ maar met een simultane aandacht voor verjon-
ging. Dit blijkt vandaag een juiste keuze te zijn geweest: we tellen inmiddels 41 leden 
waarvan slechts 5 (redelijk actieve) ‘privileged members’. 
Ook qua fundraising ondergingen we een evolutie: na jaren van klassieke concer-
ten met ‘memorabele’ recepties, werd heil gezocht in een film w.o. 2 James Bond-
premières.
De volgende 3 jaren ‘stand-up Comedy’ met diverse acteurs op één avond legden 
ons evenmin windeieren. 
Maar verjonging betekent tevens verandering en dus kozen wij recent o.a. voor de 
onvolprezen Dolfijntjes met Wim Opbrouck  en de nog steeds populaire ‘ oldies’ 
Johan Verminnen en ‘Raymond’.
Dit jaar dus 40 jaar Lions Izegem: het idee stak al vlug de kop op om iets ‘symbiotisch‘ te verzinnen,  waarin ieder zich 
konden vinden. Heel vlug kwamen we uit bij SCALA, dat dit jaar ‘slechts’ 20 jaar bestaan viert maar net ‘iets’ meer 
internationale bekendheid geniet. Het werd een schot in de roos: nog nooit zoveel volk (600 personen),’hands-on’ 
catering en een spektakel dat oud(er) én jong  uitermate kon bekoren !  

Vincent Vercruysse - LC Izegem

Weir doeng voesj…
 Een Lions werkjaar is terug achter de rug. We mogen terugblikken op een ruime interesse voor de georganiseerde 
vormings- en informatiesessies. Een dank aan alle clubverantwoordelijken, in welke functie dan ook, voor hun bij-
drage aan die opleidingen door deel te nemen of deelname aan die sessies te stimuleren. Zeker de voorzitters, voor-
zitters effectieven en Lions Ambassadeurs hebben hierin een belangrijke rol te spelen. Ook dank voor de aandacht 
die gegeven werd aan het CEP en de uitwerking van actieplannen om te evolueren naar excellente clubs. De aangroei 
van de leden in ons district is een van de indicatoren die erop wijzen dat we op de goede weg zijn en onze initiatieven 
bijdragen tot dit succes. Dank ook aan de nieuwe besturen, zone-en gewestvoorzitters omdat ze bereid zijn verant-
woordelijkheid op te nemen en zo  het perpetuum mobile van onze organisatie gaande te houden voor de volgende 
100 jaar. Ondertussen zijn ook hun informatiesessies van 4 en 6 juni achter de rug. Zo snel gaat het allemaal. We 
zijn ervan overtuigd dat met jullie inzet ook het volgende lionsjaar boeiend wordt en de dynamiek van de opgestarte 
evolutie naar modern lionisme zal versterken.

Harry Buelens en Carlos De Troch – GMT/GLT

ƕƕ Ons district 2 kandidaten voordroeg voor de functie van Council Chairperson 2017-2018 
nl. Harry Buelens (links) en Hugo Delbeke (rechts). Harry Buelens werd verkozen en zal het MD 
Belgium in boeiende banen leiden! Kijk hier en hier!

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.youtube.com/watch?v=ljiLT3b4E14
https://photos.google.com/share/AF1QipMnCc93eq5FC-yE25SvyNYym5pJIc5IK2v8bTJhLjRIR9iQP-m439dKVlVLAnl9KQ?key=aVpmd1pVTXBQeFV0dHJDYzEyZ3JzSmhFR3g4OUtB
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Golfoorlog aan de kust
Op woensdag 25 mei hebben 221 kinderen uit 9 jeugdvoorzieningen uit onze 
regio kunnen genieten van een schitterende namiddag op het strand van 
Blankenberge. De kinderen kregen een warm welkom van de Lionsleeuw met 
daarin niemand minder dan onze clubvoorzitter Bart himself!
Na een uurtje bouwen aan 32 forten kwam het stopsein en kregen alle kinde-
ren in ruil voor hun strandschop een goodiebag met daarin een Jommekes 
spelboek, een schelpenkaart, een strandspel met paletten, een zeepbellen-
blazer, een frisbee, een drinkyoghurt en 2 stukken fruit als 4-uurtje.
15 minuutjes later waren de golven ter hoogte van de forten over een lijn van 
200 meter en kon de ’golfoorlog’ beginnen.
Na een strijd waarbij fortmast na fortmast in het zeewater verdween, bleven 
tot slot nog 3 masten staan die het podium vormden: 3de plaats: IBIS uit Bredene, de 2de alsook de 1ste plaats gin-
gen naar het Opvangcentrum van Sijsele.
Alle kinderen mochten deze fijne dag afsluiten met een lekker ijsje vooraleer moe en voldaan terug de bus op te stap-
pen. Oprechte dank aan mijn Fortenbouw-team: Manu, Bart, Ludo, Kiki en Joachim en alle medewerkers de dag zelf!

Krist Vandenbroucke - Coördinatie Fortenbouw – LC Blankenberge

Hout
Een vijfjarig jubileum is een houten jubileum. Hout verwijst naar natuur. 
Niets is meer toepasselijk op LC Heuvelland, met zijn clubhouse (Hostelle-
rie du Mont Kemmel Berg) bovenaan de Kemmelberg, midden in de bossen 
en de prachtige Heuvellandse natuur.
Oprichting en charter in 2011 met Jan ROBYN als stichtend voorzitter, met 
twintig stichtende leden. We groeiden gestaag en permanent en zullen in 
2016 met meer dan dertig leden zijn: een groei van 50 % in nauwelijks vijf 
jaar tijd.
Wat realiseerden wij in nauwelijks vijf jaar? Een heel goede band met het 
gemeentebestuur van Heuvelland, waar wij de eerste en enige service club 
zijn. Onze club biedt medewerking met de jaarlijkse zwerfvuil opruimactie en ondersteunt via het OCMW de hulpbe-
hoevenden van de gemeente Heuvelland. En meer specifiek steunden wij naast diverse goede doelen (Child Focus, 
blinde geleide honden opleiding) ook regionaal de PELGRIM die mentaal zwakkeren steunt en begeleidt in het dage-
lijks leven.
Ondersteuning vraagt middelen. Die halen wij heel klassiek deels uit sponsoring, en deels uit fundraising activiteiten. 
Onze meest recente activiteit met opnieuw een full house, was een optreden van stand-up comedian Arnout VAN 
DEN BOSSCHE in de kerk van Wijtschate.
En de toekomst is nog belangrijker dan het geslaagde verleden. Onze volgende activiteit is de Kemmelse Schieting 
(diverse activiteiten en animaties voor jong en oud) met centraal de kleiduivenschieting op zaterdag 2 juli 2016.

Een enthousiaste past-voorzitter, Patrick Geelhand de Merxem – LC Heuvelland

ƕƕ De RME van juni 2016 héél belangrijk is ! Niet alleen voor het aantal leden in Oakbroak, 
nationaal en district en zodoende ook voor alle bijdragen, maar vooral voor de juistheid in de 
directory van volgend werkjaar ! Aub secretarissen en voorzitters: neem alle gegevens van uw 
leden onder de loep, verbeter, pas de email adressen aan waar nodig en vul correcte geboorte-
data in ! Er zijn nog steeds 100 leden in ons district die geen enkele informatie van het district 
en multidistrict ontvangen omdat hun emailadres niet correct is ingevuld op de website...voor 
alle info peter.dp@skynet.be
ƕƕ De Centennial documenten Oakbrook moeten bereiken uiterlijk op 30 juni en het dus belang-
rijk is om deze rapporten zo snel mogelijk in te leveren bij webmaster@lions.be ? info werner.
van.oosterwyck@advocaat.be

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
mailto:peter.dp%40skynet.be?subject=
mailto:webmaster%40lions.be?subject=
mailto:werner.van.oosterwyck%40advocaat.be?subject=
mailto:werner.van.oosterwyck%40advocaat.be?subject=
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Proficiat Zone 11 ! 
Met groot genoegen kijk ik terug op een heerlijk jaar. 
Waarom een Zonevoorzitter? Je bent de lijm, tussen de Gouverneur en de ver-
schillende clubs uit je zone. De boodschapper van wat gezegd wordt op de Kabi-
netsvergaderingen. De puzzelaar tussen de verschillende clubs. 
Wij, Lions,  zijn eigenlijk ook allemaal puzzelstukjes, er zijn kantjes en hoekjes,   
er zijn cruciale, herkenbare stukjes die het opbouwen van de puzzel vergemak-
kelijken. 
Maar er zijn ook vele andere stukjes die misschien moeilijk herkenbaar zijn, maar toch onontbeerlijk voor de opbouw 
en het eindresultaat ervan. 
En één voor één zijn alle leden van zone 11 onmisbaar geweest voor de opbouw ervan. En het resultaat mag er zijn! 
Alleen moeten we nog veel meer durven uitkomen voor al het goede wat we als Lions doen. We mogen fier zijn op 
onze club en de werking ervan. 
Zonevoorzitter zijn is een dankbare taak. Ik ben blij deel uitgemaakt te hebben van een schitterende kleurenpuzzel 
met kantjes en hoekjes en allemaal onmisbare stukjes . 

Een fiere zonevoorzitter, Marie-Claire Mares

Cultuur en sociaal doel: een 
succesvolle mix
Donderdag 12 mei mag een topdag van het  49e clubjaar van LC Meetjesland Eeklo 
genoemd worden. Die avond zette een onvermoeibare Jef Neve een onevenaarbare 
muzikale prestatie neer  in een bijna volle zaal De Herbakker te Eeklo.
Voorzitter Franky Hulpia liet zich van zijn beste kant zien en gaf een geslaagde ope-
ningstoespraak over het Lionisme. Hij dankte ook de leden van het organiserend co-
mité, in het bijzonder Patrick Timmermans, en belichtte kort onze sociale doelen. 
Na het optreden van Jef Neve kon iedereen afdalen naar een ‘after-party’, het Neder-
landse Stark Linnemann kwartet zorgde voor de juiste sfeer. Onze eigen champagne-
bar en de  tapasbordjes kenden een gretige afname.
Naar Meetjeslandse traditie verliep alles in een opperbeste sfeer !

Michel Timmermans - Secretaris LC Meetjesland Eeklo                                                                                       

Mannen met baarden
“Allen die willen te Kaapren varen moeten mannen met baarden zijn...” is bij Lions Club 
Oostkamp niet in dovenmansoren gevallen.
Enkele bonkige leden hebben een nieuw sociaal project opgezet om kansarme jon-
geren door middel van sport- en cultuurbeleving vooruit te helpen in hun maatschap-
pelijk samenleven. Omdat de jongeren dit jaar zo intens hun best deden, werden ze 
beloond met een boottocht op het kanaal Brugge-Gent.
Via de Yachtclub Flandria Brugge werd met een 40-tal jongeren en hun begeleiders 
op achttien boten de tocht gemaakt tussen Brugge en Moerbrugge en terug langs 
de Katelijnepoortbrug. De jongeren straalden tijdens de tocht die toch anderhalf uur 
duurde. De wereld van op het water bekijken is een bijzondere belevenis. En voor her-
haling vatbaar!

Philippe Dewulf – LC Oostkamp

http://www.lions-112a.be
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Duivenmelkers
Op maandag 6 juni kwamen vele toekomstige voorzittters, secre-
tarissen en verantwoordelijken effectieven samen in Zwijnaarde, 
om  te vernemen wat hen volgend jaar te wachten staat. Harry 
Buelens, districtsverantwoordelijke Membership, maar vooral 
Gouverneur Elect Patrik Vervinckt gaf aan wat zijn programma 
met het motto: “we serve the future” inhoudt. In een vrij losse 
sfeer legde hij de accenten waarop hij volgend jaar wil focussen. 
Eerst in een gemeenschappelijk gedeelte, waarna de secretaris-
sen en de verantwoordelijken effectieven apart mochten verga-
deren. Een nieuwigheid dit jaar bestond in een duidelijke bood-
schap wat er van de verantwoordelijken effectieven verwacht 
wordt, of beter nog, wat ze aan hun club kunnen bijbrengen. De 
voorzitters kregen een hele waaier informatie hoe ze hun clubleden kunnen motiveren en enthousiast maken. Ont-
houden we dat het goed voorbereiden van vergaderingen de sleutel tot succes is van hun voorzitterschap... en ont-
houden we ook dat we deel uitmaken van de grootste service-organisatie van de wereld... 
Zoals van een duivenmelker verwacht wordt dat hij iets weet over de duiven, zo verwacht men van een clubvoorzitter 
dat hij iets af weet van Lions Clubs International. Doel bereikt, ja zeker

Evergreens
Zaterdagavond 9 april werd door LC Brugge Zeehaven verzamelen ge-
blazen voor de jaarlijkse benefietavond, waarbij het traditionele toneel 
geruild werd voor een muzikale performance door Patrick Riguelle en 
Jan Hautekiet, het bekende duo van Radio 1. Riguelle, onvoorwaar-
delijk heraut en gedreven vertolker van het franse chanson, nam het 
publiek mee op een korte pelgrimstocht vanaf 1960 langs Henri Sal-
vador, Isabelle Aubrey, Boris Vian, Yves Montand en Georges Bras-
sens, uitmondend in een uitgebreide bloemlezing van de voor hem 
allergrootste: Jacques Brel. De warme stem vulde de in rood velours 
aangeklede cocoonruimte van de Brugse stadsschouwburg met de 
feilloos gebrachte nummers in de o zo veelzijdige en vinnige Franse 
taal. Riguelle verstaat de kunst om in zijn interpretaties de oorspron-
kelijke podiumsfeer van de diverse artiesten op te roepen. Hij rijgt de 
chansons aan elkaar met pittige dialoogjes met pianist Hautekiet. Het 
duo wordt ondersteund door hun geroutineerde vierkoppige band, die 
de scène piramidegewijs opvult, met op de top de overschouwende 
imposante drummer, het geheel badend in een ballet van veelkleurige 
lichtbundels. Na de voorstelling werd het publiek de weg gewezen 
naar de receptie in het Burghotel door een andere “evergreen”, stich-
tend lid, voorzitter Herman Claeys. 

Herman Claeys – LC Brugge Zeehaven

ƕƕ LC Kortrijk, de club van de gouverneur, nu donderdag 4 nieuwe leden introniseert?
ƕƕ LC De Haan Permekeland meets LC Oostende meets LC Oostende BO4 @ LC St.Truiden ... 
Bloesemroute (zie IMG 4419) Een aanrader voor volgend jaar !

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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En de mannen… moesten thuisblijven
Enkele weken terug trokken de dames van LC Gent Gandalys voor en-
kele dagen naar Barcelona.
Het werd een leuke trip waarbij we volop genoten van de vele goede 
dingen die een stad als Barcelona kan bieden: interessante beziens-
waardigheden - vooral op het vlak van architectuur - met o.m. geleide 
bezoeken aan de bouwwerken van Luis Domènech, misschien iets 
minder gekend dan Gaudi maar meer dan het ontdekken waard, met 
de Casa Leo y Morera, de Palau de la Musica Catalana en het Hospital 
de Sant Pau. 
Een leuke fietstocht bracht ons in het Parc de la Ciutadella en ook een 
uitgebreid bezoek aan het Picasso Museum stond op het programma; 
daar ontdekten we met verstomming tekeningen, schetsen en schilderijen die Picasso maakte op zeer jonge leeftijd, 
duidelijke voorbodes van een geniaal talent.
Last but not least hebben we kunnen proeven van overheerlijke tapas, lekkere wijnen en frisse cava.
De sfeer was opperbest en de vriendschappelijke banden tussen de leden kregen een energieke boost. We kijken al 
uit naar onze volgende trip!

Anne Vanhoebost - LC Gent Gandalys

We Serve The Future!
Lions Centennial Year, een heel bijzonder jaar. Een jaar om onze fierheid van Lion zijn naar buiten te brengen. Het jaar 
ook van een nieuwe start: er zijn van langs om meer minderbedeelden die op ons en onze ‘We Serve’ rekenen!
Immediate Past Governor Roland Depaepe vroeg ons met zijn ‘Remember Why’ in de spiegel te kijken. De schitte-
rende elevator-pitches beroerden ons allemaal – ja, we staan nog voor ‘We Serve’!  Governeur André zette een stapje 
verder, ‘Be Part of It’! Met zijn persoonlijke warmte en enthousiasme raakte hij ons allen in ons diepste lions-hart.
De uitdaging die ik voorstel is naar de toekomst te kijken: blijven we attractief voor jongeren en voor onze Leo’s, kun-
nen we meer dames ertoe bewegen om Lion te worden? Zelfonderzoek voor een stuk, aan het werk met de CEP/
CQI-resultaten!
Waarom? Om onze community-service te bestendigen, velen blijven immers op ons rekenen!
Met het werk van de gouverneur wil ik evenzeer toekomstgerichte initiatieven steunen: enerzijds via microkrediet 
voor jonge, kansarme entrepreneurs, anderzijds via financiële en morele ondersteuning van kansarme studenten.
Moge 2016 -17 het jaar worden van het ‘excellente district’, het jaar met 54 clubs die de status verwerven van ‘excel-
lente’ club! Dan zijn we gelanceerd, voor de volgende 100 jaren!

Patrik Vervinckt – Gouverneur Elect

ƕƕ Op de nationale conventie van zaterdag 10 juni 2017 in Enghien/Edingen onze Ere Gou-
verneur Koning Filip wordt verwacht ?
ƕƕ Gewestvoorzitter Kris Gheysen speciaal vanuit Kortrijk naar de Rechtbank van Brugge komt 
om een babbeltje te kunnen slaan met (v.l.n.r) Voorzitter LC Brugge Daniel Dumont, Past Gou-
verneur Caroline Vanwynsberghe, Kris Gheysen, Centennial verantwoordelijke Werner Van Oos-
terwyck ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Mopjes
Een man besluit na 30 jaar dan toch maar weer eens te gaan biechten. Hij doet het gordijn opzij, gaat naar binnen en 
ziet tot zijn verbazing een goed gevulde minibar, een fles bubbels in een ijsemmer, een schaal koekjes en foto’s va lek-
kere topless meiden aan de muren. Dan hoort hij ernaast de priester binnenkomen en zegt: “Eerwaarde, vergeef mij, 
het is al heel lang gelden dat ik voor het laatst in de kerk ben geweest, maar ik moet zeggen: er is een boel veranderd! 
Waarop de priester antwoordt: eruit, je zit aan mijn kant !

Toen Sofie terug kwam van een verre vakantie vernam ze, dat tijdens haar verlof, haar grootvader overleden was. Als 
goede kleindochter ging ze bij haar 95-jarige grootmoeder langs om haar te condoleren. Aangezien ze wist dat haar 
opa in blakende gezondheid verkeerde, vroeg ze aan oma waar opa aan overleden was. Mijn kindje, antwoordde oma: 
opa kreeg een hartaanval. Vorige week zondagochtend toen we de liefde bedreven. Waarop Sofie reageerde met te 
zeggen dat seks voor mensen van tegen de honderd toch af te raden was….. Maar nee schatje, zei oma: reeds enkele 
jaren lang en gelet op onze ouderdom hadden we ons voorgenomen dat het beste ogenblik voor ons beiden om seks 
te hebben was het ogenblik dat  de kerkklokken begonnen te luiden. Dat was voor ons het juiste ritme, niet te snel en 
niet te traag, gewoon erin bij de DING, en eruit bij de DONG….!!! Plotseling moest oma een traantje wegpinken, en ze 
zei: Als die stomme ijsboer met zijn klingelende bel niet langs was gereden, had opa nu nog geleefd!

Onderzoekers hebben vastgesteld dat vrouwen na een paar jaar huwelijk het ‘stofzuiger-syndroom’ oplopen: ze ma-
ken voortdurend een zeurend geluid, maar ze zuigen niet meer.

Een alcoholist komt een bar binnen en neemt een borrel. Hij kijkt in zijn binnenzak en bestelt opnieuw een drankje. 
Hij kijkt weer in zijn binnenzak en bestelt opnieuw een drankje enzovoort. De barkeeper vraagt: “Wat zit er toch in je 
jaszak” De man zegt: “Dat is een foto van mijn vrouw. Zodra zij er goed uit begint te zien, dan weet ik dat het tijd is 
om naar huis te gaan.”

Een monteur demonteerde een cilinderkop van een Harley Davidson toen hij een bekende cardioloog in zijn winkel 
ontwaarde. De cardioloog stond te wachten totdat de monteur tijd had om even naar zijn motorfiets te kijken. De 
monteur riep naar de cardioloog dat hij moest komen kijken naar de interne delen van de motor. De cardioloog liep 
een beetje verbaasd naar de monteur toe. De monteur ging staan, veegde zijn handen aan een doek af en zei tegen 
de cardioloog: “Kijk dokter, ik opende het hart van deze machine, haalde de kleppen er uit, ik heb de schade hersteld 
en dan zet ik hem weer in elkaar. Als ik dan klaar ben, werkt hij weer als een nieuwe. Hoe komt het dan dat ik per jaar 
€ 39.500 euro verdien en U € 1.600.000  terwijl wij in feite hetzelfde werk doen”? De cardioloog wachtte even met 
antwoorden en begon te glimlachen. Toen zei hij tegen de monteur: “Probeer die reparatie eens uit te voeren met een 
draaiende motor”

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

19/06/2016 LC Zottegem: Summer Event
24-28/06/2016 Internationale Conventie in Fukuoka Japan
25-26/06/2016 LC Waregem: Lions Boulevard
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
01/07/2016 LC Oudenaarde Vlaamse Ardennen: 5de Matchplay Lions-Rotary
02/07/2016 LC Heuvelland: Kemmelse Schieting
18-30/07/2016 Youth Camp De Gavers
20/08/2016 LC Brugge Maritime: Vis- en Schaaldierenfestijn
28/08/2016 LC Gand-Gent: Familiale Fietstocht
28/08/2016 LC Oudenaarde Vlaamse Ardennen: 3e Duckrace
17/09/2016 LC Waregem Ascot: Le Grand Défilé
24/09/2016 LC Damme-Zwin: Fundraisingconcert
01/10/2016 LC Oostende BO4: BO4 Gaat Vreemd
22/10/2016 LC Gent Gandalys: Private Auction & Dinner
30/10/2016 LCIF: Europees Golftornooi
26/03/2017 Nationale Centennial Actiedag

Welkom aan onze nieuwe leden

Club Naam Voornaam
Gent Gand Bouverne Antony
Gent gand De Ryck Simon
Gent Gand De Leusse Gonzague
Oudenaarde Vlaamse Ardennen Dewaele Pieter
Waregem Ascot Braem Liesbeth
Waregem Ascot Buyse Aurélie
Waregem Ascot Neirynck Leen

In Memoriam

Club Naam Voornaam

Geraardsbergen Van Cleemputte Pierre

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

Deadline artikels flash september: 20 augustus

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/lc-zottegem-summer-event/
http://www.lions-112a.be/events/lc-waregem-lions-boulevard/
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/lc-ronse-renaix-2/
http://www.lions-112a.be/events/lc-heuvelland-kemmelse-schieting/
http://www.lions-112a.be/events/youth-camp-de-gavers/
http://www.lions-112a.be/events/lc-brugge-maritime-vis-en-schaaldierenfestijn-2/
http://www.lions-112a.be/events/lc-gand-gent-familiale-fietstocht/
http://www.lions-112a.be/events/lc-ronse-renaix-3e-duckrace/
http://www.lions-112a.be/events/lc-waregem-ascot-le-grand-defile-2/
http://www.lions-112a.be/events/lc-damme-zwin-fundraisingsconcert/
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/events/lcif-coupe-du-monde-et-championnat-golf-europeen-des-lions/
http://www.lions-112a.be/in-memoriams/
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