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Beste Lionsvrienden,

OP NAAR HET CENTENNIAL EVENT – 26/03/2017!

Op zondag 26 maart: álle clubs in actie!
De commissie Centennial, samen met de aankomende gouverneurs, kozen voor een NATIONALE 
milieudag als Centennial event. Waarom? Om visibiliteit te verwerven in de nationale media – en 
dus een GROOT event!
Als District A samen met District B doen we méér, niet enkel groenzones netter maken (‘eco-
cleaning’), maar ook een boomplantactie. Ons district is daarmee enigszins vertrouwd; in 2009, 
onder het gouvernoraat van CC-elect Harry Buelens plantten we al eens 10.000 bomen!
Onze ambitie is ons record scherper te stellen, in samenwerking met OVAM en de Vlaamse Over-
heid.
Via Werner Van Oosterwyck, Centennial verantwoordelijke voor ons district, én uw zonevoorzitter, 
zal de actiedag verder georganiseerd worden.
Eerste dringende vraag is: met hoeveel ‘medewerkers’ (clubleden, Leo’s, familie, vrienden, leden 
van jeugdbewegingen, enz.) ga je als club de baan op zondag 26/03/2017 – een ruwe schatting 
volstaat. Dringend, tegen 15/9 e.k. te melden per mail werner.van.oosterwyck@advocaat.be

Enkele punten besproken in de gouverneursraden die plaatsvonden in juli en augustus:

1. Prijs van het Nationaal Werk: zal toegekend worden op basis van het bestaande reglement 
(cfr. 2015-16), met dezelfde timing en procedure. 

2. Europaforum Sofia: dringend inschrijven a.u.b.! Contacteer eventueel uw zonevoorzitter.
3. LCIF: keerde 45mio USD uit in het voorbije Lionsjaar. Opzet is Lions Clubs International én 

LCIF nog intenser met elkaar te laten samenwerken. Wordt vervolgd!
4. Idem voor Leo’s en Lions; wordt ook vervolgd!
5. Nog een stevige oproep voor het verzorgen van de reporting inzake uw Centennialactiviteiten 

als club – cfr. vraag van Werner aan de zonevoorzitters.
6. De ‘annuaires’ komen d’eraan – uw zonevoorzitter zorgt voor de distributie.

Stevige Lionsgroet, Patrik
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Eindelijk…
een nieuwe website voor Lions Clubs 
International MD112 www.lions.be
De Belgische Lions hebben een nieuwe website 
www.lions.be.  Zoals te lezen in het september num-
mer van het LION magazine kwam deze website er 
vooral in functie van public relations en in het kader van de Lions Centennialviering. De perceptie van het Lionsgebeu-
ren in België bij het grote publiek was aan verfrissing toe, net zoals de website.
Er werd, net zoals voor onze eigen districtswebsite, gekozen om de lay-out en structuur over te nemen van onze 
hoofdzetel in Oak Brook - www.lionsclubs.org - die het mogelijk maakt om grote hoeveelheid informatie op een ge-
structureerde manier op het internet beschikbaar te maken.
www.lions.be is een volledige publieke website, de vertrouwde directory online en afgeschermde informatie blijven 
beschikbaar op www.lionsinternational.be.
Opmerkingen, suggesties en hulp zijn altijd welkom!
We serve (Online),

Tom Van Kerschaver – LC Brugge Maritime

FUKU…wat ?
Op de 99ste Internationale Conventie in het verre Fukuoka (Japan) werden de 4 nieuwe gouverneurs van ons MD 
aangesteld. PROFICIAT ! 

ƕƕ De leden van L.C. De Panne Westkust natte voetjes had-
den tijdens de ladies night en machtsoverdracht van 21 juni 
2016? Geen enkele van hun charmante dames is hen ge-
volgd…

Wist je dat?

Van links naar rechts: Council Chairperson Remy 
Huaert, Gouverneur District A Patrik Vervinckt, 
Gouverneur District B Roland Pockelé-Dilles, Gou-
verneur Disctrict C Hugues Angot, Gouverneur Dis-
trict D Francis Borgnet

Ook werd Elien Van Dille officieel geïnstalleerd als 
International Director. The right man on the right 
place. Proficiat!

http://www.lions-112a.be
http://www.lions.be
http://www.lions.be
http://www.lionsclubs.org
http://www.lions.be
http://www.lionsinternational.be
http://www.lions.be
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Aan de Clubvoorzitters
Voor de meesten onder u is het Lionsjaar begin deze maand pas “echt” gestart. Wellicht hebt u 
reeds een bestuursvergadering georganiseerd, maar vanaf nu komen de clubvergaderingen er 
aan. Beslist spannend, zelfs een zweem ongerustheid kan opduiken. Al zal elke past-voorzitter 
u garanderen dat het voorzittersjaar één van uw mooiste Lionsjaren ooit is.
Het wordt ook een bijzonder jaar. 100 jaar Lions Clubs vieren kan je slechts éénmaal in je leven. 
Het orgelpunt wordt de organisatie van de “Centennial Day” op zondag 26 maart 2017. Een 
unieke gelegenheid om onze activiteiten met het grote publiek te delen.
En dat is nodig, want naast een jaar vol luister en feest, staan ons ook uitdagingen te wachten. 
Vooral op het niveau van de club en van de zone. De aanwerving van nieuwe en jonge leden, de 
integratie van dames in onze organisatie en de doorstroming van de Leo’s, om er enkele te noemen.
Mijn doel is de clubs bewust te maken van deze uitdagingen en te helpen waar nodig. Tot spoedig!
Keep the good work up!

Hendrik Michielsen – zonevoorzitter zone 32

Voedselbanken Actie 2016
De actie Voedselbanken is “core business” voor vele clubs in ons District.  De actie 2015 was een absolute voltreffer 
en leverde een recordopbrengst op.  Dit jaar gaat de actie door van 13 tot 19 oktober. 
In Vlaanderen worden 12% van de kinderen geboren in een kansarm gezin.  Zij hebben recht op de maximale inzet 
van alle clubs.  Toch nemen sommige clubs nog steeds niet deel aan de Actie.  Aan hen durf ik met aandrang te 
vragen om het dit jaar toch eens te proberen.  Dit kan initieel op kleine schaal, bijvoorbeeld door de actie te beperken 
tot het weekend.  Hiertoe zijn slechts een paar vrijwilligers nodig.  De provinciale coördinatoren, Serge Skatchkoff 
(W-Vl) en Christiaan De Bruyne (O-Vl), zullen jullie graag met raad en daad bijstaan om een vlot en succesvol verloop 
te verzekeren.
We rekenen op alle nieuwe voorzitters om het momentum van vorig jaar te benutten en minstens even goed te doen 
als in 2015! 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 waar-
debonnen Met een totaal nationaal resultaat van 798.000 euro sloegen we alle records en deden we 45% beter dan 
vorig jaar en 17% beter dan het reeds uitstekende jaar 2013.
 

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!

Marc Temmerman – LC Geraardsbergen – Voorzitter commissie Voedselbanken

ƕƕ Onze Tom Vankerschaever niet alleen zeer interessante seminaries mocht geven op de 
Internationale Conventie, maar ook maar liefst 4 keer in het filmpje van International President 
Bob Corlew verschijnt? Well done Tom ! (link: www.youtube.com/watch?v=VyJ5xIr1uV8&featu
re=youtu.be&t=7m7s).
ƕƕ De eerste zonevergaderingen in aantocht zijn en daar ook de voorzitters effectieven EFFEC-
TIEF op worden verwacht ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.youtube.com/watch?v=VyJ5xIr1uV8&feature=youtu.be&t=7m7s
http://www.youtube.com/watch?v=VyJ5xIr1uV8&feature=youtu.be&t=7m7s
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Proficiat Lionsvrienden !
2017 – 100 jaar Lionisme! Lionisme gaat over dienstbetoon aan de minder bedeelden. En dat 
wilden we extra in de verf zetten ter gelegenheid van ‘onze’ Centennial. Met een duidelijke doel-
stelling: 100 miljoen mensen helpen – hun leed verzachten, even hun miserie laten vergeten, 
bijdragen tot lotsverbetering. Wie van ons dacht niet – dit is toch wel erg ambitieus!
We schrijven vandaag 6 september, het objectief voor juni 2017 is VANDAAG overschreden!
100 miljoen mensen geholpen door 1.4 miljoen leden - 1 Lion zet We Serve om in actie voor gemiddeld 71 naasten!
Dank, Lions! Proficiat, Lions! We zullen doorgaan!
En: 1 nieuw clublid betekent: 71 mensen extra die geholpen worden.

                                                          Namens het voltallige kabinet van District 112A (wie is het kabinet? klik hier)

VIVA VITAMIEN
Lions Club Damme-Zwin steunt op een structurele manier de sociale kruidenier ’t Schap 
te Knokke-Heist, een langdurig project dat op een interactieve en luchtige manier een 
gezonde voeding in de kijker zet bij mensen met een laag inkomen. In 2015 was er al het 
project ‘Fris als een Vis’ waarbij het belang van een goede hygiëne en verzorging op ons 
algemeen welbevinden werd benadrukt.
Begin 2016 was er de actie ‘Lionsbox’, waarbij een maaltijddoos werd verdeeld die alle 
ingrediënten bevatte om een gezonde maaltijd te bereiden. Recent werd Viva Vitamien 
geboren. Dit project verschaft op een laagdrempelige manier informatie over ‘do’s & 
don’ts’ van gezonde voeding. Over het belang van een stevig ontbijt, van groenten en van 
voldoende water drinken. Nadien krijgt iedereen een wok gevuld met verse groentjes.
Binnenkort gaat de groep samen een lekker middagmaal bereiden. Daarbij worden ook enkele basistechnieken aan-
geleerd. De deelnemers van de workshops krijgen producten mee die hen dat extra duwtje geven om thuis gezond 
te koken. 

Leo Stockman – Past Voorzitter LC Damme

Lions, Leo’s en Centennial
Youth: 1 van de 4 thema’s van de Centennial viering van Lions Clubs International - 
Centennial 2017
Een schitterende ‘Fun’dag voor de kinderen in’ Huis aan Zee’ in De Haan.
Een waterglijbaan, springkasteel, juweeltjes en juweeldoos maken, kindergrime, 
volksspelen, een visput, eendjes vissen, graffiti spuiten, estafettes, met gocarts rij-
den, een kinderbar, ijsjeskraam, en noem maar op. 
‘Huis aan Zee’ is een internaat met permanente openstelling (week, weekends- en 
vakanties) voor kinderen die helaas niet meer thuis kunnen verblijven. Er wordt ge-
streefd om in elke leefgroep een rustige sfeer in een veilige omgeving te creëren 
zodat elk kind zich kan ontwikkelen op eigen niveau en met eigen mogelijkheden
Een prachtige hands-on samenwerking tussen Leo Club Oostende, Lions Club Oostende BO4, Lions Club Oostende 
en Lions Club De Haan Permekeland.

ƕƕ Oakbrook het initiatief heeft genomen om nieuw aangeworven leden en hun peters bijzon-
dere erkenning te geven? Meer info volgt via jullie zonevoorzitters.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/document/kabinet-2016-2017/
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ME(Medisch) MSAADA
Swahili voor hulpverlening
MEMSAADA Is een humanitaire vzw, gegroeid vanuit LC Meetjesland Eeklo.
In 2009 bevestigde een audit in de provincie Katanga dat de overheid in gebreke 
blijft en vroegere voorzieningen verwaarloosd zijn. Gelukkig heeft elk hospitaal 
nog bekwame dokters met indrukwekkende inzet en enthousiasme. Deze kleine, 
belangrijke brousseziekenhuizen verzorgen een groot gebied met ruim 1.000.000 
inwoners.
Voor de behandeling van talrijke lepra-, tbc- en malariapatiënten stuurt Memsaada 
sinds 2010 jaarlijks enkele containers met medische apparatuur, medicatie, chirur-
gische instrumenten en ziekenhuisinrichting naar een vijftal klinieken en naar enkele instellingen voor kinderen met 
mentale of fysische beperkingen. De inzameling ervan is een voortdurende werking binnen onze club.

Hulp in 2016:
• Bouw en uitrusting van een nieuw operatiekwartier in Kapolowe met operatietafel, anesthesieapparatuur, hart-

monitoren en klein chirurgisch materiaal.
• Uitrusting van de operatiekamer, een consultatielokaal en een tandartscabinet van een nieuw medisch centrum 

in Kamina.
• Opleiding ter plaatse door een team medische vrijwilligers die zelf hun reis- en verblijfkosten betalen.
• Uitbouw van de werkplaats ‘Wote Pamoja’ voor orthesen en prothesen voor de zuidelijke provincies.

Terwijl we dit artikel voorbereiden, vertrekt Mark Van De Woestijne, de stuwende kracht vanuit onze club, voor de 8ste 
maal naar het gebied in Katanga.

LC Meetjesland Eeklo

LC Menen steunt ZOMERKAMP
Op maandag 1 augustus vertrokken ze voor 1 week op zomerkamp naar Westouter: 
een groep van 80, bestaande uit 25 vrijwillige helpers die instonden voor het opzet-
ten van het kamp, de organisatie van de leuke spelnamiddagen, het koken van lek-
kere gezonde maaltijden en een jeugdige 60-koppige bende die ten volle van de toffe 
vakantieweek genoot.
In een organisatie van de VZW Love In Action kregen kinderen uit minder begoede 
gezinnen uit de streek van Wervik deze onvergetelijke reis aangeboden.
Dit alles mogelijk gemaakt met de financiële steun van LC Menen die zelf met een 
delegatie 1 dag op bezoek ging, de handen uit de mouwen stak en zag dat het goed 
was.  Zonder de steun van Lions Club Menen was dit kamp niet mogelijk geweest.

Filip DEBO – secretaris LC Menen

ƕƕ De PHOTOCONTEST dit jaar NIET doorgaat maar vanaf het lionsjaar 2017-2018 wordt 
vervangen door een ‘service activity photocontest’?
ƕƕ Je nog steeds kan deelnemen aan de CEP enquête zodat je club aan het vereiste percentage 
(60% van de leden) komt om de resultaten te bekomen ? Alle info bij harry.buelens@skynet.be

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
mailto:harry.buelens%40skynet.be%20?subject=
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Hete Hengsten in Oostende 
Op maandag 22 augustus vond de 4de editie plaats van het ‘A Day at the Races’ event van Lions Club Oostende. De 
VIP ruimte van de Wellington renbaan zat tot de nok gevuld met enthousiaste aanwezigen. Na een champagne ape-
ritief met hapjes, werd een uitgebreide menu geserveerd met aangepaste wijnen.
Tussendoor konden de aanwezigen zich ook aan een gokje wagen. Een begeleid bezoek aan de stallen en jockey-
ruimte stond ook op het programma.
Maar liefst vier van de vijf Lions clubs uit de zone waren vertegenwoordigd. Zoals U zult merken op de foto’s liet 
iedereen zich van zijn beste kant zien ;-)
Op naar de volgende (5de) editie met alle 5 clubs uit onze zone ?

Jan Ysebaert - Zonevoorzitter Zone 11

Bericht van de duivenmelkersbond
Als lid van een duivenmelkersclub wordt er verondersteld dat je iets van duiven kent, zegt 
Philippe Coen van LC.Aalst. 
Wel, bij Lions is dat ook zo. Van een lid van de grootste servicebeweging ter wereld mag 
dan zeker worden verondersteld dat die weet wat er van hem/haar wordt verwacht, hoe we 
internationaal georganiseerd zijn, hoe we werken, welke resultaten er worden behaald en 
hoe dat allemaal wordt betaald. 
Allemaal de moeite waard om er aan de toog over te vertellen.
Kennis over onze organisatie ligt ons nauw aan het hart. 
Goed geïnformeerde Lions kunnen spreken over zaken die de clubwerking overschrijden. 
Goed geïnformeerde Lions tonen interesse in onze organisatie, voeren er promotie voor en 
nemen een leidinggevende functies op.
Met interne communicatie (Lion, Flash, Facebook en websites), met opleidingen en ook met onze Lions ambassa-
deurs willen we alle leden zo goed mogelijk informeren. 
Dit werkjaar willen we ons hiervoor ten volle inzetten met enkele nieuwigheden. Zo zullen de opleidingen voor de 
nieuwe leden per gewest worden gegeven. En de Lions ambassadeurs worden aangestuurd door de 1ste Vice Gou-
verneur die hen elke maand een artikel zal bezorgen dat het waard is om in de club te worden besproken. In juli 
volgend jaar bestaat LCI 100 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt een volle fond vlucht naar Chicago georganiseerd. 
De training begint nu.

Harry Buelens en Carlos De Troch – Voorzitters GMT/GLT

ƕƕ Onze Gouverneur bij zijn clubbezoek graag 5 verschillende getuigenissen hoort waarom 
iemand Lion is geworden ?
ƕƕ Sommige clubs een welkomstpakket geven aan nieuwe leden en een ‘smoelenboek’ ? Tof 
idee !

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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“Tejo” wint Prijs Kortrijk Leie 2016
Lions Club Kortrijk Leie organiseert sinds 2003 tweejaarlijks een wedstrijd ter ondersteuning van lokale sociale ini-
tiatieven: een totaalbedrag van € 15.000 wordt toegekend als steun en aanmoediging voor een waardevol project.
Voor deze editie van de Prijs Kortrijk Leie werd de aandacht gericht op de maatschappelijk kwetsbare jongeren onder 
het thema: “NAAR EEN BETERE VERSTAND-HOUDING”
De Prijs Kortrijk Leie 2016 werd in de wacht gesleept door TEJO. TEJO biedt laagdrempelige, psychotherapeutische 
hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, professioneel, anoniem, en gratis. De 
dienstverlening gebeurt doorprofessionele therapeuten op vrijwillige basis. De therapie heeft als hoofddoelstelling 
de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun krachten te brengen. Zij ontvingen van Lions Club Kortrijk Leie € 
9.000 ter ondersteuning van hun werking.
De jury meende dat de twee overige genomineerden projecten: BUSO De Kouter (met ‘Klas op maat voor leerlingen 
met verstandelijke beperking’) en De Kier (met het ‘Project 16+, hulpprogramma op maat van jongeren in problemen’) 
eveneens zeer goede initiatieven zijn die steun verdienen. Beide organisaties kregen van Lions Club Kortrijk Leie 
3.000 € ter ondersteuning van hun werking. De link naar het persartikel vindt u hier.

LE FIL ROUGE
Door het komende Lionsjaar heen, reizen we - als rode draad van 
ons jaar 2016/2017 - met onze LC Gent Scaldis chronologisch 
naar het Lionisme van vandaag !
In de aanloop naar de Centennial zal dit jaar bij LC Gent Scaldis bij 
elke statutaire vergadering een overzicht van telkens een periode van vijf jaar uit de geschiedenis van de Lions en de 
historische achtergrond, met desgevallend een YouTube filmpje, gegeven worden. Met onze 20 statutaire vergade-
ringen, dekken we zo in één werkingsjaar, de volledige eeuw van het Lionisme.
Wist je trouwens dat je heel wat filmpjes kunt vinden op Youtube met Melvin Jones, Helen Keller, etc ? 
Op het menu van elke statutaire vergadering komt er ook telkens een illustratie of foto van één of meerdere hoogte-
punten van die vijfjarige periode. 
Zo kennen na de 20 vergaderingen onze leden zowat alles van onze beweging en kunnen zij met kennis van zaken 
de Centennial beleven.
Wij schreven Oakbrook aan, om dit te melden, en om wat info & input te verkrijgen. 
Zeer veel info ook op de de volgende link : http://lions100.lionsclubs.org/EN/index.php
Eén van onze leden, Jacques Zenner, werd belast met deze redactionele verantwoordelijkheid : Bedankt Jacques !

Philippe Delva – Voorzitter LC Scaldis

ƕƕ Zonevoorzitter Jan Robyn (zone 41) droomt van een nieuwe lionsclub in Zoutenaaie. Of 
is dit een grapje Jan ?
ƕƕ Er een nieuwe Leo Club in de maak is ? Leo Club Denderleo’s is een toffe bende vrouwen (!) 
die absoluut een meerwaarde zullen zijn voor het leolandschap. De charter wordt voorlopig 
voorzien in september 2017.
ƕƕ Dat je nog steeds kan inschrijven voor het Europaforum in Sofia (Bulgarije) ? Info bij uw zone-
voorzitter.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/grote-prijs-kortrijk-leie-lions-club-kortrijk-leie-is-toegekend-aan-tejo/
http://lions100.lionsclubs.org/EN/index.php
https://www.google.be/maps/place/Zoutenaaie,+8630+Veurne/@51.0485919,2.7332404,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47dcb94d1b2f111f:0x2ade4d9204be1efb!8m2!3d51.0485937!4d2.75075
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YCE
Een internationaal gezelschap van jongeren tussen 17 en 21 jaar oud verbleef 2 we-
ken in jeugdherberg ‘t Schipken op het provinciaal domein De Gavers. Het ging om 
het Lions Youth Camp & Exchange, een initiatief dat sinds 1961 jongeren vanuit de 5 
continenten met elkaar in contact brengt.  
Youth Camp & Exchange  (YCE) biedt jongeren de mogelijkheid om op een zinvolle 
manier in contact te komen met mensen uit andere landen, actief deel te nemen 
aan het dagelijkse gezinsleven en hun intensief te laten kennismaken met andere 
culturen.
Na een verblijf bij een aantal Belgische gastgezinnen, vertoefden meer dan 30 jon-
geren een tweetal weken in het basiskamp aan de Gavers.  Via een groot aantal activiteiten en uitstappen naar o.m. 
Brugge, Gent, Mechelen en Brussel leerden ze elkaar persoonlijk beter kennen, ideeën uitwisselen en elkaars cultuur 
ontdekken en waarderen.
De groep bestond dit jaar uit een 25-tal verschillende nationaliteiten waaronder jongeren uit Brazilië, China, Tunesië, 
Zweden, Argentinië, Finland, Mexico, Italië, India. 
Proficiat aan Harold Kerckhaert (LC De Pinte Millenium) en zijn ploeg voor de perfecte organisatie !

Mopjes
Om het observeringsvermogen te testen van de sollicitanten, wordt volgende test opgelegd: er wordt een foto opge-
hangen van een persoon in profiel.
Eerste kandidaat komt binnen. De instructeur vraagt: wat valt er op bij deze persoon? Na aarzeling antwoordt de 
kandidaat: deze persoon heeft maar één oor.” 
De instructeur: dommerik, dit is een profielopname, dus je kan maar één oor zien. Buiten !! 
De tweede kandidaat komt binnen Zelfde vraag. Na aarzeling antwoordt de kandidaat: deze persoon heeft maar één 
oor 
De instructeur: gdvdomme, gdvdomme, dit is een profiel opname dommerik... Buiten!!!
Derde kandidaat komt binnen. Zelfde vraag. Na lange aarzeling zegt deze: “Deze persoon draagt contactlenzen”
De instructeur valt bijna van zijn stoel, kijkt in het dossier van de persoon op de foto in kwestie, en jawel, deze blijkt 
inderdaad contactlenzen te dragen ! Proficiat, beste vriend, hoe heb je dit opgemerkt ? Wel, ik denk zo, als je maar één 
oor hebt, dan kan je toch geen bril dragen ? Juist ? 

Een man komt zwaargewapend een bank binnen en roept; Dit is een overval, iedereen op zijn buik op de grond liggen! 
Iedereen in de bank gaat liggen en hij gaat naar de kassa om geld te halen. Dan bemerkt hij een vrouwelijke bediende 
die op haar rug ligt en kwaad zegt hij tegen haar: “Ik heb gezegd dat ge op uw buik moest gaan liggen, niet op uw rug, 
dit is een bankoverval, geen personeelsfeest!”

De dokter vermaande Baziel: “Dertig procent van de ongevallen gebeuren door mensen in dronken toestand”.
Baziel kwam thuis en vertelde aan Zulma: “Den dokteur heet het gezeid: zeventig percent van d’accidenten gebeuren 
deur menschen die nuchter zien”.

Een bazig vrouwmens zei tegen Baziel: “Gij hebt gelijk een bulte op uw rug”.
Zegde Baziel, “Ba neen Madam, mo ‘k doen ik lik de katten” “Hoe, ge doet gij gelijk de katten?”
“Ja’k, ieder kir da’k een lelijke beeste tegen kommen, krommen ton mien rik”.

Bij de namaakantiquair had Baziel een bed gekocht, een Louis Quinze.
Maar ‘s anderendaags stond hij daar al weer. Zei hij: “Da bedde is te kleene vo Zulma. ‘k Zoen hem willen verwisselen 
vor een Louis Seize”.

Baziel kreeg een briefkaart. Zei de fakteur: “D’er staat niks op geschreven”.
Zei Baziel: “ ‘t Is van mijn broere nateurlik”. “Hoe kun je dat weten? “ zei de facteur, “d’er staat toch niks op?”
Baziel: “Juuste dorom. Me spreken miender ol joren nie mè tegen molkoor.”
 

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

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
13-19/10/2016 Voedselbanken
22/10/2016 LC Gent Gandalys: Private Auction & Dinner
30/10/2016 LCIF: Europees Golftornooi
09/11/2016 Infosessie nieuwe leden gewest 1
11/11/2016 LC Oostende: Concert in de St.Jozefskerk
07/12/2016 Infosessie nieuwe leden gewest 2
11/12/2016 LC Evergem Vlaamse Valleien: Imagine No Lennon
11/01/2017 Infosessie nieuwe leden gewest 3
14/01/2017 Themadag voor Lions ambassadeurs met internationale spreker
08/02/2017 Infosessie nieuwe leden gewest 4
26/03/2017 Nationale Centennial Actiedag
24/04/2017 Opleiding nieuwe besturen
20/05/2017 Opleiding zone & gewestvoorzitters

Welkom aan onze nieuwe leden

Club Naam Voornaam
Aalst Stox Willem
De Pinte Millennium Hendrickx Koen
Gent Leieland Maurissen Peter
Geraardsbergen Lenvain Geert
Heuvelland Louwagie Paul
Heuvelland Roelens Carlos
Heuvelland Ameloot Wim
Heuvelland Porteman Jeroen
Heuvelland Vlaeminck Stephan
Knokke Zoute Duyck Philippe
Kortrijk De Weerdt Didier
Kortrijk Karadjian Nicolas
Kortrijk Dubrulle Fabrice
Kortrijk Vansuyt Mathieu
Kortrijk Mercurius Castelein Christoph
Kortrijk Mercurius Cambien Bruno
Kortrijk Mercurius Decramer Maarten
Meetjesland Eeklo Vanhove Christophe
Menen Vercruysse Marc
Ninove Van Mileghem Jan

http://www.lions-112a.be
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.foodbanks.be/nl
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/events/infosessie-nieuwe-leden-gewest-1/
http://www.lions-112a.be/events/lc-oostende-concert-st-jozefskerk/
http://www.lions-112a.be/events/infosessie-nieuwe-leden-gewest-2/
http://www.lions-112a.be/events/lc-evergem-vlaamse-valleien-2/
http://www.lions-112a.be/events/infosessie-nieuwe-leden-gewest-3/
http://www.lions-112a.be/events/themadag-lions-ambassadeurs-internationale-spreker/
http://www.lions-112a.be/events/infosessie-nieuwe-leden-gewest-4/
http://www.lions-112a.be/centennial/
http://www.lions-112a.be/events/opleiding-nieuwe-besturen/
http://www.lions-112a.be/events/opleiding-zone-gewestvoorzitters/
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In Memoriam

Club Naam Voornaam

Gent Leieland Maeyens Guy

Torhout Packo Jan

Tielt Dusselier Tony

Zottegem Buysse Godfried

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

Deadline artikels flash oktober: 20 september

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