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CLUB EXCELLENCE PROGRAMME –  WE GAAN ERVOOR!! 

Onze gewest-, zone- en commissievoorzitters hebben de voorbije kabinetsvergadering hard ge-
discuteerd over het thema ‘Club Excellence’.
Bob Corlew, onze internationale president, hamert er in zijn ‘New Mountains to Climb’ op dat 
clubs nog efficiënter moeten worden in ‘We Serve’, willen we tegemoet kunnen komen aan méér 
en nieuwe noden bij nog meer minder bedeelden.
Een belangrijke conclusie: teveel clubs concentreren zich uitsluitend op het lokale niveau, en 
hebben onvoldoende aandacht voor de zone-, gewest- , districts- en internationale lionswerking. 
Oorzaken? Van niet beter weten (of niet willen weten bij sommigen…?). Het leeftijdsprofiel van de 
club kan hierin spelen – jonge leden gaan meer zoeken naar netwerkopportuniteiten met andere 
clubs, tonen ook wel eens meer sociaal engagement.
Maar ook: niet alle clubs zijn succesvol in het aantrekken van jongere leden, en niet alle jongere 
leden voelen zich voldoende intensief betrokken bij het reilen en zeilen van hun club. De financi-
ele spelregels, de dresscode, de vertegenwoordiging van jongeren in commissies en clubbestuur  
- evenveel punten waar voor een aantal clubs nog werk aan de winkel is!
Oplossingen? Buitenclubbezoeken zijn een must voor élke club, net als een zonevergadering 
voor alle leden van alle clubs van de zone.  En evenzeer: samenwerken met andere clubs in het 
kader van een sociaal project, naam en faam van Lions én van de eigen club uitdragen door 
hands-on initiatieven in de sociale sfeer. 
En natuurlijk – van elke vergadering een feest van de vriendschap, en van ‘We Serve’ maken: leuk, 
intressant, SOCIAAL!
In een volgende stap proberen we met de zone- en gewestvoorzitters tot een actieplan te komen!

Patrik
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1000
Dit jaar wordt blijkbaar een jaar van ronde getallen. 100 jaar Lions en zopas, de 
1000ste vergadering van Lions Club Ninove.
Duizend maal vergaderen, duizend maal een stel mensen, meestal met een druk 
bezette agenda, die toch samenkomen om zich belangeloos in te zetten voor 
onze minderbedeelde medemens. 
Voorzitter Jan Troch had de Gouverneur en een aantal kabinetsleden uitgenodigd 
om deze illustere viering samen mee te maken in het schitterende kader van Hof 
Ter Eycken. Ook de dames waren van de partij en een stel Schotse “Backpipers” 
zorgden voor een muzikale noot.
Onze Districtsgouverneur, Patrik Vervinckt, bracht een felgesmaakte toespraak, waarbij hij, onder andere, verwees 
naar de fenomenale verwezenlijkingen, waarop Lions Club Ninove kan bogen.
Ook de sociale werken, die de club steunt, waren vertegenwoordigd en hun mandatarissen schetsten de extra moge-
lijkheden, die de Lionssteun hen reeds had geboden.
Na de gebruikelijke foto-shoots konden de aanwezigen genieten van een uitgebreide aperitief, gevolgd door een 
walking dinner.
Lions Club Ninove, bedankt voor de uitnodiging

“Keep Up The Good Work!”

Hendrik Michielsen - Zonevoorzitter Zone A32 - LC Herzele

Van dobbelstenen en kaartspelen!
Nog 6 maanden scheiden ons van de Centennialhappening in ons district op zondag 26 maart 
2017 en 9 maanden van de internationale viering van de “ivoren” jubileum van onze organisatie. 
De zin en betekenis van onze organisatie wereldwijd voor de noden van de samenleving waarin 
we ons ideaal ‘We Serve’ beleven, is onschatbaar. Vaak in de grootste anonimiteit levert onze 
bijdrage een wezenlijk verschil voor hen die in nood verkeren. Onze leden zijn zich niet altijd be-
wust dat wat wij in onze clubs verwezenlijken zich zo velen malen herhaalt in het district, multi-
ple district, de regio’s en mondiaal. Dat de doelstelling om 100 miljoen mensen te bereiken met 
onze dienstverlening in het kader van de armoede, het zicht, het milieu en de jeugd, nu reeds 
werd bereikt en dus ver zal worden overschreden, is waarschijnlijk voor velen een verrassing of 
wordt achteloos gehoord als een fait divers. En dit cijfer is dan waarschijnlijk nog een grove onderschatting omdat 
heel wat clubs geen informatie over hun sociale werking overmaken aan onze internationale zetel in Oak Brook, zodat 
we zelfs voor ons land niet écht volledige cijfers hebben. Daarom is het goed dat van bij de start van het lidmaatschap 
onze nieuwe enthousiaste leden laten kennismaken met wat onze organisatie écht betekent en hoe lid zijn van Lions 
meer is dan deel uitmaken van een leuke club die zich inzet voor lokale noden. Lions is een organisatie om fier op 
te zijn, waar we deel van willen uitmaken en waarvan de leden samen in solidariteit ethisch verantwoord er ook zijn 
voor elkaar. Vanaf dit jaar willen we dichter naar de leden toegaan en de info-avond voor nieuwe leden organiseren op 
niveau van het Gewest. Bovendien zal ook de formule worden aangepast. Tijdens een dinervergadering zoals in onze 
clubs, gaan we met een ludieke spelformule onze Lionsorganisatie beter leren kennen.  
De voorzitters worden uitgenodigd de nieuwe leden aan te moedigen hier zeker op in te spelen. We starten op 23 
november met Gewest I en meer nieuws vernemen jullie binnenkort via de secretaris.

Harry Buelens en Carlos De Troch - voorzitters commissies GMT/GLT

ƕƕ Past Gouverneur Carlos De Troch wereldwijd viraal ging ? Zie op 11:30  http://www.
lionsclubs.org/FR/news-media/videos/centennial.php?utm_source=RealMagnet&utm_
medium=email&utm_campaign=5604-5617+October+Newswire-FR

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lionsclubs.org/FR/news-media/videos/centennial.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email
http://www.lionsclubs.org/FR/news-media/videos/centennial.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email
http://www.lionsclubs.org/FR/news-media/videos/centennial.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email


OKTOBER 2016  I  4flashLIONS

WWW.LIONS-112A.BE

“Le Grand Défilé” en toute grandeur
Zaterdag 17 september 2016 was Waregem the place to be.Terwijl 
het regenboogstadion volliep voor de derby tussen eerste klassers 
Zulte-Waregem en KVK Kortrijk, werden de fashionista en nieuwe 
mannen gespot in Waregem Expo waar de tweede editie plaatsvond 
van Le Grand Défilé.   
De editie was grootser en nog groter dan vorig jaar met meer dan 750 
enthousiaste aanwezigen.  
De genodigden werden door trendy lifestylezaken verwelkomd. Dank-
zij keypartner Juwelier Haesevoets werden zij in de spotlights gezet, 
geflankeerd door mannequins die schitterden in exquisite jewellery. 
Nadien werden de gasten verwend met een uitgebreide champag-
nereceptie en konden aan tafel aanschuiven voor de fashionshow.  
Tijdens de show werden zij culinair verwend met ‘sharing plates’.  
De avond werd rijkelijk gevuld met ‘le grand défilé’ van de wintercollectie 2016-2017 gebracht door de eigen leden, 
partners, kinderen en professionele mannequins.  Het défilé werd voorzien van het nodige showgehalte met inspire-
rende acts, enthousiaste BV’s en trotse leden die zichzelf hebben overtroffen. De avond werd dan ook erg gesmaakt 
en er werd daarna nog lang nagenoten van het spektakel op de dansvloer.  
Lions Club Waregem Ascot hield er ook aan om een aantal van haar goede doelen, waaronder het Vibso, ’t Kelderke, 
de Pamperbank en het Hartteam die avond in de kijker te stellen en een financiële bijdrage te schenken.
Lovende commentaren als Le Grand Défilé door een ‘grand’ club, bevestigen dat Lions Club Waregem Ascot een 
hechte groep vriendinnen is die maar al te graag de handen uit de mouwen steken voor hun goede doelen en dit met 
hun eigen female touch.

Aniek Van de Velde - Voorzitter LC Waregem Ascot 

Oldtimers 4 Charity
Op 17 september 2016 vond alweer de 6e editie van het “Oldtimers 4 Charity”-
evenement van LC Evergem Vlaamse Valleien plaats (voor sfeerbeelden: www.
lionsevergem-ofc.com).
Dat we ons ondertussen een vaste waarde in het circuit mogen noemen, heeft 
alvast mogen blijken: maar liefst 71 wagens namen deel aan de rit van 230 kilo-
meter verdeeld over vier etappes.
Het startschot werd ‘s ochtends gegeven te Rieme, waarna de caravaan over 
groene wegen naar Philippine reed voor een eerste stop. Daarna ging de tocht 
in een zonovergoten kader verder naar Vogelwaarde, vervolgens via Doel naar de 
zweefvliegclub te Axel, om tenslotte te eindigen aan het kasteel van Wippelgem, 
waar de deelnemers nog een glas champagne en een heerlijke barbecue wachtte.
Dankzij de vrijwillig deelnemende locaties, de vliegclub te Axel, de vele deelnemers, de sponsors, de commissie-ofc, 
de clubleden en alle vrijwilligers, konden we maar liefst € 19.465,- verzamelen voor onze goede doelen. 
Dank daarvoor en tot de volgende editie!

Thomas Merckx- LC Evergem Vlaamse Valleien

ƕƕ De opleiding nieuwe leden per gewest zullen doorgaan en dit volgens een totaal ver-
nieuwde formule ?

 Noteer dus nu reeds volgende data:
 Gewest I (zone 11 en 12):   23 november 2016
 Gewest II (zone 21 en 22):  7 december 2016
 Gewest III (zone 31 en 32): 11 januari 2017
 Gewest IV (zone 41 en 42): 22 februari 2017
 telkens om 19 u 30-locaties worden meegedeeld door de secretaris

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lionsevergem-ofc.com
http://www.lionsevergem-ofc.com
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Dit is géén fundraisingsevent
De Lions Leieland familiedag is een jaarlijks terugkerend gebeuren waarbij 
de aanzet gegeven wordt van het Leieland clubjaar.
Familie en vrienden worden uitgenodigd om een wandeling of een fiets-
tocht te maken met als bedoeling Lions Leieland te leren kennen op een 
informele manier.
Uit deze contacten vloeien soms interessante ideeën en soms worden 
mensen warm gemaakt om zich aan te sluiten bij onze club.
Tevens wordt tenminste één project in de kijker geplaatst (of herinnerd) en 
worden de goede doelen hoog in het vaandel gedragen.
De formule varieert van jaar tot jaar; daar waar het ene jaar een officiële 
cheque wordt overhandigd zodat de mensen van dichterbij zien wat er 
met fundraising gebeurt, kan dat het andere jaar weer op een andere ma-
nier zijn.
Toch is het geen fundraisingevent want er wordt geen specifieke financiële inspanning gevraagd.
Spontaan steekt iedereen de handen uit de mouwen om alles op te stellen en weer op te ruimen.
Want alles is zeer informeel en elke familiedag brengt zijn memorabele herinneringen met zich mee.

Geert Lammens - LC Gent Leieland

Have a great trip – Infovergadering Youth 
Camps & Exchange Programs
Nu de herfst terug zijn intrede doet, beginnen jullie misschien al eens te denken aan zomer 2017. Een zomer waarin 
jullie kinderen/kleinkinderen/kinderen van vrienden tussen 17 en 21 jaar zijn, graag wensen deel te nemen aan het 
Lions Youth Camps & Exchange programma.
Elke jaar opnieuw zijn de ervaringen zo aangrijpend dat we graag iedereen de kans zouden willen bieden ooit deel 
te nemen aan zo’n prachtvakantie. De jongere komt herboren terug met talloze ervaringen en vrienden die o.a. via 
sociale media vrienden blijven voor het leven, met een levensvisie van openheid en tolerantie.
Zij die willen deelnemen aan of niet weten wat Youth Exchange juist inhoudt, nodigen we graag uit op de infover-
gadering van 20 november 2016 van10u00 tot 12u00 in de “Kazerne DOSSIN” Goswin de Stassartstraat 153, 2800 
MECHELEN.
Alle info wordt verstrekt over het principe van 3 tot 5 weken buitenlands verblijf, deels bij gastgezinnen en deels 
tijdens een kamp met buitenlandse Lionsjongeren van vele nationaliteiten. Een prachtige mix van sport, spel, natuur, 

cultuur en vooral menselijke contacten. Keuze kan 
worden gemaakt tussen verblijf in EUROPA, USA & 
Canada of Verre Bestemmingen zoals AUSTRALIË, 
JAPAN, enz… Er zijn meer dan 100 bestemmingen 
over de 5 continenten. 
Graag spoedig inschrijven voor deelname infover-
gadering bij Philippe VERGAUWE 0477/337.642 
philippe.vergauwe@skynet.be

Philippe Vergauwe - LC Zwevegem

ƕƕ LC Geraardsbergen met enthousiasme op de kar gesprongen is om zijn steentje bij te dra-
gen aan het Youth Camp ? Een bezoek aan De Kleppe, die betaalbare (zorg)vakanties aanbiedt, 
een Engelstalig geleid bezoek aan Geraardsbergen, cultureel-historisch getint met eindpunt op 
de Oudenberg (“De Muur”), en uiteraard de onontkoombare mattentaart (appellation controlée!).

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
mailto:philippe.vergauwe%40skynet.be?subject=
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Lions Walk and Talk
Jaarlijks trekken een vijftiental Lions van LC De Haan-Permekeland hun wandel-
schoenen aan. Telkens voor een drie- à viertal dagen in de maand mei. Een tra-
ditie gestart in 2000 onder initiatief van Lion Luc Deketelaere. Zo doorkruisten 
wij reeds Engeland, Wales, Schotland, Ierland, Mallorca, ... Nog steeds staat Luc 
in voor de voorbereiding en stippelt hij nauwgezet de wandelingen uit. Hij ziet 
hij er op toe dat we goed gelogeerd zitten en dat ook de innerlijke mens aan zijn 
trekken komt (Chapeau!).
Nu trokken we naar de Northdowns Way, ten noorden van Dover. We stapten in 
totaal zo’n 65 km, onder een schitterende zon. Deze tochten kunnen best wel 
pittig zijn. Klimwerk wordt niet gevreesd en liefst zoveel mogelijk off-road. Deze 
wandelingen geven ons rustig de tijd om wat bij te praten over koetjes en kalfjes, 
te brainstormen en te genieten van de natuur. In mei 2017 vieren we onze 15de editie en trekken we voor de derde 
keer naar Mallorca. Steeds komen we terug met een pak leuke herinneringen en extra kuitspieren. Voor de rest: What 
happens on the Lions Walk, stays on the Lions Walk. 

Jurgen Vansteene – Voorzitter LC De Haan-Permekeland

Lions Clubs International kandidaat voor 
de Nobelprijs voor de vrede 2017

Dat mag geen van ons verbazen! Lions heeft als doelstellingen het bevorderen 
van de verstandhouding tussen volkeren, en het propageren van de vredesge-
dachte hoog in het vaandel. Net daarom organiseren we wereldwijd de vredes-
posterwedstrijd, daarom stellen we jongeren voor te gaan voor een wereldwijd 
uitwisselingsprogramma. Ook de muziekwedstrijd, en onze zeer ‘Belgische’ 
taaluitwisseling kunnen we inschrijven onder hetzelfde doel – het bevorderen 
van internationale contacten voor jongeren, van de verstandhouding tussen 
culturen en naties.

Er werden voor de Nobelprijs 2016 376 kandidaten voorgedragen – 228 individuen en 148 verschillende organisaties. 
Het Nobel-committee eert deze persoon of organisatie die het meest heeft gedaan voor ‘the fraternity between nati-
ons’ – als één van de mogelijke doelstellingen. 
Het voordragen van LCI is niet echt een primeur – in 2002 kreeg oud-president van de VS Jimmy Carter, zelf een Lion, 
de Nobelprijs voor de vrede, en enkele jaren nadien droeg hij Lions Clubs International voor.
Volgend jaar in oktober 2017 wordt de laureaat bekendgemaakt, allen duimen dus!

Patrik Vervinckt – Gouverneur District 112 A

ƕƕ Onze Gouverneur Patrik zijn oudste zoon ook van geslacht is veranderd … Vroeger was ie 
voor Club Brugge, maar nu is hij een trans-Genter geworden ! 
ƕƕ Clubvoorzitters elkaar soms in het buitenland tegenkomen…Dit overkwam de voorzitters van 
LC De Panne en LC Roeselare. 

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Concours d’Elégance - Lions Waasmun-
ster Rally 2016 
Zondag 28 augustus organiseerde Lions Waasmunster Scaldiana 
voor de 2de maal hun oldtimer-GT Rally/Concours d’Elegance.
Na een lekker ontbijt tussen de nostalgie van de oldtimers en de gla-
mour van de exclusieve sportwagens startten de 62 wagens de rally. 
Vertrekkende vanuit Waasmunster nam het professioneel opgemaak-
te roadbook de deelnemers mee langsheen de mooiste Vlaamse we-
gen. Na een rit van om en bij de 80 km was het tijd voor een welver-
diende lunch op het mooie terras van de exclusieve Golf en Country 
Club Oudenaarde. 
Een aantal van de deelnemers waagden zich nadien aan een golfiniti-
atie terwijl de anderen met volle moed het 2de deel, opnieuw een 80-tal 
km, van de rally aanvatten.
In de Renard te Beervelde tenslotte werd iedereen na een receptie tus-
sen de wagens en na de uitreiking van de prijzen concours d’Elegance 
verwend met een gastronomisch diner.
De afwezigen hadden deze maal opnieuw ongelijk. Op naar de 3de editie!

Keep kalm and join the Leo’s
Voor vele Leo’s begint het nieuwe Leo-jaar pas vanaf september-oktober, maar deze zomer 
werd er achter de schermen van Leo District 112A al duchtig gewerkt, zowel binnen de 
clubs, district als nationaal. Op clubniveau zijn we verheugd dat er een nieuwe Leo Club in 
oprichting is, met name de DenderLeo’s. Een toffe bende – enkel vrouwen met pit toege-
laten! – die vol ‘goesting’ hun charter aan het voorbereiden zijn. Wees gewaarschuwd! Op 
24 september werd er opnieuw sinds lang een nationale Leovergadering georganiseerd. De 
Leo’s van District 112A waren, zoals vaak, het talrijkst aanwezig. Na het vergaderen volgden 
broodjes en een golfinitiatie. Dit alles onder een stralende hemel én in de prachtige setting 
van Golf & Country Club Oudenaarde. Wisten jullie trouwens dat Jeroen Neirinck, nationaal 
Leovoorzitter, uit ons district komt? Op districtsniveau tot slot, valt de Leo’s een unicum te 
beurt: de organisatie van een Lions-kabinetsvergadering. Benieuwd hoe de Leo’s hun creativiteit zullen botvieren en 
ons intellectueel zullen uitdagen, maar onderschat uiteraard nooit de duelkracht van de Lions… Ook leeuwen zonder 
tanden kunnen nog klauwen! Het Leo-jaar is alvast goed op gang geschoten, zeker binnen ons dynamisch en con-
structief district 112a. Wordt vervolgd!

Maxim Martin - Leo Advisor District A – LC De Haan Permekeland

ƕƕ Je binnenkort zal kunnen inschrijven voor de 100ste Internationale Conventie in Chicago 
van begin juli 2016? Meer info volgt.
ƕƕ Er opnieuw honderden Lions aan de Delhaizes staan voor de Voedselbanken. Vergeet jullie 
foto’s niet door te sturen naar de Flashredactie !
ƕƕ De Flashredactie vanaf november 2016 start met een FACEBOOK VOOR BEGINNERS item ? 
Heb je vragen of problemen mail gerust naar de Flashredactie.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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SAM
Het nieuwe academiejaar is zopas gestart. Na een lange zomervakantie zitten de Hogeschoolstudenten opnieuw op 
de schoolbanken. 
Binnen Lions Club Kortrijk Mercurius rijpte al langer het idee om een project uit de grond te stampen voor Kortrijkse 
jongeren. Enkele inspirerende ontmoetingen met de vrienden van Lions Club Ronse over hun Fonds Cuvelier, maak-
ten duidelijk dat we ook in Kortrijk nood hadden aan zo’n project. Hun ervaring en expertise hielp ons met ons eigen 
project vlot van start te gaan.
SAM staat voor Student Academy Mercurius en wil kanszoekende studenten een toekomst bieden. Onder kanszoe-
kende jongeren verstaan we niet alleen kansarme jongeren. Onze ondersteuning behelst immers niet alleen financiële 
steun maar ook coaching en mentale support. Soms is een luisterend oor of een klankbord minstens even belangrijk.
De recrutering van de studenten gebeurt in nauw overleg met de middelbare scholen uit Kortrijk. In een jaarlijkse 
bevraging aan de schooldirecties, wordt een inventaris opgemaakt van de jongeren die in aanmerking komen. Daar-
naast wordt ook met het Kortrijkse OCMW nauw samengewerkt.
Elke kandidaat wordt gevraagd een concrete budgettering op te maken. Na goedkeuring van zijn dossier krijgt elke 
student een Lionsvriend als peter toegewezen die hem begeleidt. Hij houdt op regelmatige basis contact met het 
petekind en volgt hem van nabij op. Doorheen het ganse traject wordt voortdurend gewaakt over de privacy van het 
petekind. Zijn omgeving hoeft echt niet te weten dat hij van onze steun geniet.
De financiering van het SAM-project gebeurt via de 365x1 actie. In een mum van tijd vonden we 107 Kortrijkse be-
drijven die in 2016 elke dag 1 EUR storten. Naast hun financiële steun aan het project, brengen we die bedrijfsleiders 
ook samen op een netwerkmoment. Sinds dit werkjaar is de SAM uitgegroeid tot een volwaardige commissie waar 
Bernard Adins voorzitter van is. 
Concreet worden er dit academiejaar 15 studenten begeleid. Eén voor één jonge mensen die we samen een betere 
toekomst geven. Eind dit schooljaar studeren de eerste studenten af. 

Stefaan Lammertyn – LC Kortrijk Mercurius

Stijlvolle dames gaan opnieuw vreemd
Het jaarlijks fundraisingsevent van L.C. Oostende 
BO4 bracht meer dan 300 sympathisanten samen 
en was opnieuw uitverkocht. Een gastronomisch 
diner met een tof dansfeest erna aan een demo-
cratische prijs blijkt nog steeds een fantastische 
formule te zijn. De wijnen die LC Oostende BO4 
elk jaar opnieuw voor het goede doel aan de man 
brengt, werden ook geserveerd. The female touch 
was alom aanwezig. De voorzitter was gelukkig, 
heel gelukkig.

ƕƕ Je nog steeds kan storten voor de hulp aan het Italiaanse Amatrice op de rekening BE35 
3100 9846 9537 van International Association of Lions Clubs met de vermelding “donation LCIF 
Amatrice Italy”?
ƕƕ de Centennialteller op 112.000.000 geholpen mensen staat ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Neem deel en win !!!
Bijna de slogan van de Nationale Loterij. 
Maar dat is het niet en toch gaat de slogan volledig op. Immers ons MD112 wenst gewoon jouw lokale Lionsclub 
te belonen voor het uitzonderlijke werk dat de club levert bij de ondersteuning van een specifiek sociaal of cultureel  
doel. 
“De prijs van het Nationaal Werk” bestaat al vele jaren en is nog veel te weinig bekend. Of de club denkt er gewoon 
niet aan om zich in te schrijven. Zonder het dikwijls te beseffen leveren vele Lionsleden en hun familieleden een schit-
terende en uitzonderlijke inzet. 
De ontvangen prijs dient in het project geïnvesteerd te worden.  .  
Wees fier op wat jullie realiseren. Neem deel en… win !  Just do it!
Voor alle info: Luc Amez – LC Zwevegem - luc@zakenkantoor-amez.be

Luc Amez – LC Zwevegem

Mopjes
Waarom heeft een vrouw 4 hersencellen?  Ze heeft er één voor elke kookplaat 

Wat is een pater op een ei ? Een broeder 

Wat zegt een neger als hij over een zebrapad loopt?
je ziet me niet je ziet me wel je ziet me niet je ziet me wel je ziet me niet 

Wat zei Sadam Hoesein als hij moe was ?
Sadam Moesein 

Omdat de hoofdprijs een levenslange voorraad Duvels is, doet Baziel mee aan een quiz op VTM. Maar toen de quiz-
master hem vroeg: “Wie was de eerste vrouw op aarde?” had Baziel geen flauw idee. Hij vroeg dan ook om een extra 
hint. “Wel” antwoordt de quizmaster “Die eerste vrouw is onder meer bekend omdat ze graag in een lekkere appel 
beet”. “Ah” zegt Baziel “Nu weet ik het! Die eerste vrouwe da was sekers Granny Smith” *

Op de match Club-Anderlecht bleef er naast Baziel een plaats op de tribune vrij.
Vroeg een supporter: “Is je vrouwe nie mee dè?” Baziel: “En nee’s é, z’is dood”.
En de andere “Vor zo’n match, hoe da je de koorte nie aan één van je familie
gegeven hèd”.
“Da zoe nie holpen hèn”, zei Baziel, “ze zien ollemolle no de begravienge”.

Baziel: “Je ziet er zo triestig uut Hektor. Go’t nie?”
Hektor: “’t Is deur me vrouwe é. Ze sprikt olsan mo van heur vroeger vint”.
Baziel: “J’è gie nog chance. Zulma klapt olsan van heur volgende vint”.

http://www.lions-112a.be
mailto:luc%40zakenkantoor-amez.be?subject=
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Nuttige info

22/10/2016 LC Gent Gandalys: Private Auction & Dinner
30/10/2016 LCIF: Europees Golftornooi
11/11/2016 LC Oostende: Concert in de St.Jozefskerk
23/11/2016 Infosessie nieuwe leden gewest 1
19/11/2016 Manneke Pis krijgt Lions100 kostuum (Brussel)
07/12/2016 Infosessie nieuwe leden gewest 2
10/12/2016 Algemene vergadering Lions Clubs International Crowne Plaza Diegem
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
22/02/2017 Infosessie nieuwe leden gewest 4
26/03/2017 Nationale Centennial Actiedag
24/04/2017 Opleiding nieuwe besturen
27/04/2017 BAD
20/05/2017 Opleiding zone & gewestvoorzitters
10/06/2016 Nationale Conventie Edingen

Welkom aan onze nieuwe leden

Club Naam Voornaam
Aalst Stox Willem
Denderleeuw Denderlions Baeyens Geert
Denderleeuw Denderlions Guldemont Chris
Gent Leieland Van De Wynkele Eric
Gent Leieland Szygowski Maciej
Knokke Zoute Duyck Philippe
Kortrijk Leie Van Remoortel Francis
Kortrijk Leie Bruyland Sven
Kortrijk Leie Vanfleteren Kristof
Ronse-Renaix Lepez Koen
Wetteren Rozenstreek De Rijcke Bart

Deadline artikels flash oktober: 20 oktober

http://www.lions-112a.be
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/lc-oostende-concert-st-jozefskerk/
http://www.lions-112a.be/events/infosessie-nieuwe-leden-gewest-1/
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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