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Beste Lionsvrienden,

Eind oktober – Europaforum Sofia 2016.

Reuze conventieruimte - je weet wel, een typisch prestigeproject van in de communistische tijd. 
Zelfs met 2.000 deelnemers kon je een halfuur door de gangen dwalen zonder één Lion tegen het 
lijf te lopen!
Maar geen nood, onze International President Bob Corlew was in grote vorm! Terug de grens van 
de 1.400.000 leden overschreden – ‘we’re there to stay!’ 
Sedert 1 juli van dit jaar 16.000 nieuwe leden! 
De sterkste groei in aantal leden over de eerste 4 maanden van het Lionsjaar ooit!
En daar hield het niet op – heel veel nadruk op: aantallen zijn niet ons eerste ‘ding’, kwaliteit van 
onze dienstverlening wel, en: kwaliteit van de nieuwe leden evenzeer. Hoe meet je kwaliteit van 
een nieuw lid? Motivatie voor sociale dienstverlening – dàt is kwaliteit! En ook: hoeveel nieuwe 
leden-dames, hoeveel nieuwe leden jonger dan 40?
En: ‘Active clubs have happier members’. 
Wat zijn actieve clubs? 12 miljoen uren dienstverlening van Lionsclubs wereldwijd.
Wedden dat we meekunnen met de besten? Keep trying!
Ook onze International Directeur Elien was in grote doen – daarover meer een volgende keer!

Lionsgroet,
Patrik
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Wakker worden
Wie is er in uw club dit jaar voorzitter van de commissie van het effectief? Eh? Wel 
als het een troost mag zijn, je bent niet alleen. Van alle commissies is deze wel het 
minst gekend en zeker ook wel het minst “effectief”. Niet nodig dus. Afschaffen die 
administratie?
Wel, neen dus. Het is niet omdat een rol niet gekend is, dat hij niet waardevol is. De 
voorzitters “effectieven” waken immers over de groei van het ledenbestand en over 
de ledentevredenheid. Groeien? Tevredenheid?
Gemiddeld tellen onze clubs 36 leden en er zijn 28 clubs die dat gemiddelde niet 
halen. Grote clubs hebben nochtans vele voordelen. Ze houden makkelijker hun 
leden en ze werven makkelijker aan. Grotere clubs hebben een belangrijkere netwerking. Grote clubs kunnen over 
langere tijd belangrijke fundraisings organiseren en vooral, beter sociale projecten steunen. Een en ander maakt ook 
dat leden van grotere clubs een positiever zelfbeeld als Lion hebben.
Een tevreden Lion is er twee waard. Je hoort het wel regelmatig zeggen: “het is moeilijk nieuwe leden te werven want 
geen tijd voor Lions door druk professioneel en familiaal leven”. Geen tijd voor ontspanning? Als wij vergaderen is dat 
toch ook ontspannend? Als dat niet zo is, moet er dringend wat worden gedaan aan de ledentevredenheid. Anders 
blijven Lions weg van vergaderingen of verlaten ze de organisatie. 
De grootte van de club en ledentevredenheid zijn belangrijke onderwerpen om in het clubbestuur maar ook tussen 
de clubs van de zone te bespreken. Daarom zijn de voorzitters “effectieven” vanaf dit jaar uitgenodigd op de zonever-
gaderingen. Zij plaatsen deze thema’s op de agenda. De zonevoorzitters rapporteren hierover aan de gouverneur en 
adviseren hem om een aangepast beleid mogelijk te maken. Echt belangrijk dus.

Voorzitters effectieven: WAKKER WORDEN!

Carlos De Troch en Harry Buelens - Commissies GMT/GLT

Leeuwen op het strand
Dat de gezamenlijke inspanning van de leden van Lions Club Knokke-Zoute alweer zorgden 
voor een succesvolle fundraising, bewijst het uitverkochte event Fin de Saison on the Beach 
van 10 september ll. 
Deze zesde editie was een gesmaakte combinatie van stijlvol dineren op het strand van Knok-
ke met een dansfeest tot in de late uurtjes.
De keuken, onder leiding van ons eigen clublid Benoit Beernaert, realiseerde opnieuw een huza-
renstukje om de 550 genodigden vooral van een warm en visueel aantrekkelijk alsook smaak-
vol menu te laten genieten.  
De schitterende prijzen van de tombola werden gesponsord door onze eigen leden gaande van een restaurantbezoek 
voor twee tot een prachtig uurwerk.  
Alle aanwezige clubleden losten elkaar naadloos af in de meerdere te bedienen posten.  Ook hier alleen maar lof voor 
hun inzet en zeker voor Xavier De Zutter, de commissievoorzitter, die oneindige uren voorbereiding laat resulteren in 
een strak en duidelijk werkingsplan, dit gesteund door zijn commissieleden.  
De projecten die van deze editie gelden zullen ontvangen zijn ’t Veldzicht en het Boothuis.
Mijn laatste dank gaat zeker ook naar alle binnenlandse Lions die alleen al door hun attente aanwezigheid dit Lions-
feest hebben gekleurd.

Didier Schellemans - Secretaris LC Knokke-Zoute

ƕƕ Jullie allemaal welkom zijn op het startschot van het Centennialjaar in Brussel NU ZA-
TERDAG 19/11 ! Na de officiële overhandiging van het Lions 100 kostuum aan de Stad Brussel, 
volgt een optocht met de fanfare van de Meyboom van de Grote Markt naar het standbeeld van 
Manneken Pis, die het Lions 100 kostuum zal aangepast krijgen. De optocht begint om 12.45 u. 
aan het Stadhuis. Alle Lions zijn van harte welkom (indien mogelijk met geel hesje).

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Nieuws van onze International Director 
Elien Van Dille
Van 13 tot 16 oktober ll. ging de eerste LCI Board of Directors Meeting door in 
Nashville, Tennessee, USA. Eerder voegde International President Chancellor 
Bob Corlew mij aan het Convention Committee toe. Blijkt dat een accountant, 
die cijfers en budgetten kan beoordelen, een niet overbodige aanwinst is bin-
nen dit comité.
Wat is de missie van de Convention Committee? Richting geven, normen vast-
stellen, adviseren en implementeren van procedures om een goede organisatie 
en werking van alle fasen van een internationale conventie te verzekeren.
Naast een eindverslag over 2016 LCICon Fukuoka (Japan) volgde een update 
over de organisatie van 2017 LCICon Chicago (USA), dé Centennial conventie 
waar ieder Lion naar uitkijkt. Daarnaast lijstten wij 9 wereldsteden op die meedingen om de Internationale Conventie 
2022, 2023 en 2024 te mogen organiseren. Na een grondige evaluatie volgt de eindselectie tijdens de volgende Board 
of Directors Meeting in maart 2017. Een aantal andere punten werden ook besproken: LCI Forward Strategic Plan-
ning, Budget Review, Election Procedures, Plenary Sessions, DGE Seminar en Convention Bid Policy. 
Na 2,5 dagen comitévergaderingen volgde het eindverslag voor “Report Night”. Zondagnamiddag werden, nà meer 
dan een halve dag open meeting met vraag/discussie/voorstel tot wijziging, alle belangrijke voorstellen unaniem 
door de Board of Directors goedgekeurd. 

Elien Van Dille - Lions International Director 2016-18

LCIF
Nog te veel Lions vragen zich af wat LCIF betekent of ervaren het LCIF 
uitsluitend als een initiatief van Oak Brook. LCIF is er vóór en dóór de 
Lionsclubs.
Om dit beter te kaderen heb ik het lionisme geherdefinieerd als “een in-
ternationale niet gouvernementele organisatie welke zich sociaal inzet 
via de 46.910 Lionsclubs verspreid over 210 landen”.
Dit vormt een niet te onderschatten internationaal sociaal netwerk ge-
steund op een solidaire houding op drie niveau’s.
• Niveau 1: De individuele solidaire houding van iedere Lion t.o.v. het engagement van zijn eigen club. Dit vertaalt zich 

in de individuele inzet en betrokkenheid bij het sociaal engagement van zijn eigen Lions Club
• Niveau 2: De solidaire houding van alle Lions Clubs op district en Multiple District niveau. Dit vertaalt zich in de 

fysieke deelname (manpower) aan de sociale acties gesteund door het district of het MD (Multiple District) zoals 
“de voedselbanken”, “de Special Olympics” of “de activiteiten rond de Centennial Day”.

• Niveau 3: De internationale solidaire houding van 46.910 Lions clubs op wereldvlak via het LCIF (Lions Clubs Inter-
national Foundation) http://www.lcif.org/EN/about-lcif/mission.php

2018-50 year anniversary of LCIF – www.lcif.org (wordt vervolgd).

Roland De Paepe - LCIF district coordinator D112-A 2016-2018

ƕƕ Elke club uitgenodigd wordt op de zetel van  BNP Fortis Paribas Waterpoort 1, 8500 Kor-
trijk op woensdag 23 november 2016 om 19:30 voor de debriefing van de BAD editie 2016 en 
de voorstelling van het programma 2017? De festivalorganisatoren zullen er aanwezig zijn, de 
werkgroep zorgt voor de toelichting bij boekhouding en cijfers, BNP Fortis Paribas stelt met ge-
noegen haar infrastructuur ter beschikking en biedt ons de  receptie aan. Reserveren is echter 
een must. Laat  weten wie van je club kan aanwezig zijn op 23 november 2016 aan pietervan-
denheuvel@telenet.be

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lcif.org/EN/about-lcif/mission.php
http://www.lcif.org
mailto:pietervandenheuvel%40telenet.be?subject=
mailto:pietervandenheuvel%40telenet.be?subject=
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ƕƕ Nog heel wat leden niet echt vertrouwd zijn met de NET- ETIQUETTE (etiquette op het 
internet) ? Enkele tips: 1) vermeld bij massamails steeds naar wie de mail verzonden wordt, dit 
om te vermijden dat de voorzitter dit doorstuurt naar de secretaris die het op zijn/haar beurt 
verstuurt naar alle leden die deze mail ook ontvangen hebben. 2) verstuur geen antwoord naar 
iedereen wanneer dit niet gevraagd wordt.

Dank - heel veel dank
Opnieuw stonden honderden Lions aan de Delhaize’s voor de actie van de Voedsel-
banken. Dank, dank, dank hiervoor! In de volgende Flash zullen wij u ongetwijfeld 
de resultaten kunnen meedelen.
Ondertussen spreken deze getuigenissen voor zich:

“Deze middag ben ik op mijn beurt het tafeltje gaan bemannen aan de ingang 
van de supermarkt. Ik vond de sfeer er zeer gemoedelijk en verschillende mensen 
stonden open voor een woordje uitleg. Sommigen kwamen hun kasticket tonen. 
En aan sommigen hun uiterlijk en kledij te zien niet van “de rijksten der aarde”. 
Eerlijk gezegd: ik ontzag het mij als de pest om er deze middag te gaan staan, zeer 
druk op ‘t werk, zieken in de bureau... alles op een hoop...Maar ook eerlijk gezegd 
ben ik blij dat ik geweest ben, en eigenlijk heeft het mij “maar” één middagpauze 
gekost in een jaar...En een manpower actie kan toch wel deugd doen ook, eens 
dicht bij de realiteit.”
(Xavier Van Huele – LC Oostende)

“Net thuis van Delhaize Oostkamp, houden zowel Bart als ikzelf een goed gevoel over aan onze deelname.   De uitzon-
dering daargelaten staat iedereen écht open voor Voedselbanken.   De mensen luisteren naar je korte uitleg, reageren 
positief, bij het buitengaan laten sommigen ook weten dat ze iets gaven.   Spontaan kwam ook het personeel even 
langs om ons te zeggen dat ons werk een succes is … héél wat mensen scheuren een strookje af, of geven de flyer 
aan de kassa af voor een donatie, een steun voor Voedselbanken.Het is wél van uitermate groot belang dat we fysiek 
aanwezig zijn.  Het korte woordje, de duiding die we meegeven, samen met het foldertje, mist zijn effect niet.” 
(Wim Anseeuw – LC Oostkamp)

Qui schreift sans foutes ?
Op 14 oktober ll. vond de prijsuitreiking van de 30ste editie van de ‘Wedstrijd tweede taal 
Jordaan De Keyser’ plaats, in een organisatie van de Lionsclubs Geraardsbergen en Les-
sines-Ath. Zeventien nederlandstaligen en vijftien franstaligen waagden zich in de Mid-
denschool Geraardsbergen aan een schriftelijke verhandeling en een mondelinge proef. 
Voor de geschreven proef mochten de deelnemers kiezen uit 3 vooropgestelde thema’s 
en in de namiddag moesten ze hun neergeschreven argumenten verdedigen in een mon-
delinge proef.

Thema’s voor de verhandeling voor de nederlandstaligen waren:
1/ La crise des réfugiés, y a-t-il une solution?
2/ Le changement du climat, comment réagir?
3/ Est-ce que les medias maitrisent notre vie? Risques ou opportunités

Thema’s voor de verhandeling voor de franstaligen waren:
1/ De vluchtelingencrisis, is er oplossing?
2/ Hoe moeten we reageren op de klimaatsverandering? Wat kunnen we meer doen?
3/ Beheersen de media ons leven? Risico’s of opportuniteiten?

Organiserend Gewestvoorzitter Marc Baisier mocht op een ruime opkomst rekenen op het Stadhuis van Geraards-
bergen, op de aanwezigheid van de Schepen Ann Panis én van Lions Council Chairman Remy Huwaert.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Facebook for beginners
Les 1: Facebook pagina of Facebook profiel?
Een Facebook PAGINA is de ideale manier om uw clubactiviteiten te delen met het 
grote publiek, maar ook een manier om op de hoogte te blijven van de activiteiten van 
andere Lionsclubs.
Facebook pagina en een Facebook profiel, welke is de juiste keuze voor jouw club?

• Een profiel is voor personen, het is uw persoonlijk lidmaatschap. Voor dit lidmaatschap kan je zelf bepalen of je dit 
privé of openbaar stelt.  Elke persoon op Facebook heeft een profiel.

•  Een pagina is voor organisaties, merken, bedrijven en groepen. Pagina’s zijn openbaar en kunnen een oneindig 
aantal volgers hebben.

Hoe beginnen?
Als club gebruik je het best een Facebook-pagina.  Om die pagina te kunnen maken, heb je eerst een profiel nodig.
Instructies voor het aanmaken van een Facebook Profiel en vervolgens een Facebook pagina kan je vinden op de 
website van SMiLE – http://www.lionssmile.org/nl/facebook/ 

En verder?
Kies als profielfoto het Lionslogo of uw clublogo. Als omslagfoto kies je best een foto die weergeeft waar de club 
momenteel mee bezig is. 
In de volgende Flash bespreken we het belang van volgers en hoe deze te verkrijgen…

Tom Van Kerschaver - SMiLE team

Eénmaal, andermaal, verkocht !
Op zaterdag 22/10/2016 was het voor de leden van LC Gent Gandalys alle hens aan dek.
Na een maandenlange voorbereiding en een uitgebreide zoektocht naar sponsors en te 
veilen loten was het eindelijk zo ver: een150-tal genodigden kwamen naar het stemmige 
Kasteel van Zwijnaarde voor een ‘Private Auction’ en dinner.
De eigen kookploeg zorgde voor heerlijke aperitiefhapjes waarna de gasten konden genie-
ten van een verzorgde feestmaaltijd met een boeiend en spannend intermezzo nl. de ‘Life 
Auction’ van een 12-tal loten waarop er met veel enthousiasme geboden werd. Op de ove-
rige 50 loten konden de gasten electronisch bieden, de aangeboden loten waren van heel diverse aard: decoratieve 
kunst, beeldhouwwerken, juwelen, exclusieve wijnen maar ook minder tastbare zaken zoals een etentje met BV’s en 
verblijven in selecte vakantiehuizen.
Tot ieders tevredenheid werden alle loten verkocht!
De opbrengst gaat enerzijds naar het  jaarlijkse vakantiekamp ‘Ter Helme’ en anderzijds naar wetenschappelijk on-
derzoek naar Mucoviscidose.

Pia Dierick – LC Gent Gandalys

ƕƕ Een lionslid dat anoniem wenst te blijven na een nachtje stappen met lionsvrien-
den in Sofia waar het Europaforum plaatsvond, de volgende morgen wakker werd 
met een verschrikkelijke pijn aan zijn rechterbil. Geef toe: een mooie tatoeage maar 
hij weet er niets meer van… Als hij zijn lionsvrienden hierover aanspreekt, giechelen 
ze zoals kleine meisjes…
ƕƕ LC Brugge exclusieve champagneglazen heeft laten graveren ter gelegenheid van 
de Centennial? Prachtige “Centennial” glazen aan zeer aantrekkelijke prijzen! - kijk hier ofwel op 
Facebook. Alle info bij jmmeertens@telenet.be

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lionssmile.org/nl/facebook/
http://www.lions-112a.be/events/lc-brugge-verkoop-centennial-champagneglazen/
https://www.facebook.com/lionsclubbrugge/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
mailto:jmmeertens%40telenet.be?subject=
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Nationale en Europese muziekwedstrijd 
2017: trompet
Het MD 112 neemt sinds 1998 deel aan de Europese Lions muziekwedstrijd en 
kon zich reeds verheugen op tweemaal de 1ste prijs, tweemaal de 2de  prijs en 
tweemaal de 3de prijs. Op het Europaforum in Sofia behaalde onze kandidaat 
Floris Willem de derde prijs en mocht hij het speciaal voor de wedstrijd gecom-
poneerde werk in wereldpremière brengen. 
De wedstrijd wil jonge (op 1 januari maximum 23 jaar) getalenteerde musici aanmoedigen en begeleiden.
Elk jaar is een ander instrument aan de beurt: de commissie van het land dat het Europaforum organiseert, bepaalt 
het volgende instrument, alsook de uit te voeren muziekwerken. Dit jaar is de trompet aan de beurt.                                                                                                                
De kandidaat die MD 112 zal vertegenwoordigen op de Europese wedstrijd wordt aangeduid via een nationale wed-
strijd, met een vierkoppige jury van gerenommeerde musici. De selectieproeven en de finale met de drie best ge-
rangschikten vinden plaats op 9 april 2017 in het Koninklijk Conservatorium van Brussel en zijn gratis toegankelijk 
voor het publiek. De winnaar zal het MD vertegenwoordigen op het Europaforum in Montreux eind september 2017.                                                                                  
Elke kandidaat kan beroep doen op het peterschap van een Lionsclub voor logistieke steun. 
Inschrijvingen moeten ten laatste op 10 februari toekomen.
Alle voorzitters en secretarissen van de clubs kregen een folder met de nodige inlichtingen. Op onze website staat 
alle informatie, alsook het inschrijvingsformulier.

Jan Van Eyck - LC Tielt - jan.van.eyck@telenet.be                                                                                            

Exclusieve kaas- en wijnavond LC Gavere-
Rhodeland
Kaas en wijn, altijd een goede combinatie. We hadden voor onze exclusieve kaas- en wijn 
avond een mooie selectie gemaakt van maar liefst 25 kazen, aangevuld met een mooie se-
lectie wijnen. Natuurlijk was dit een voltreffer, maar liefst 170 genodigden konden genieten 
van een leuke avond onder vrienden, het gemeentelijk ontmoetingscentrum Racing in Gavere 
zat afgeladen vol. Zoals steeds zetten we ons beste beentje voor om geld in te zamelen om 
dit dan te kunnen schenken aan onze goede doelen. Maar zoals steeds houden we het niet bij 
dit ene event, we kijken dus al reikhalzend uit naar het volgende, het steak- en scampifestijn 
in Oosterzele op zaterdag 25 februari.  

Pascal Marchand – LC Gavere Rhodeland

ƕƕ Alle info over de 100ste Internationale Conventie in Chicago beschikbaar is op www.
lions112a.be (paswoord weserve) 
ƕƕ De kabinetsvergadering van 24/10/2016 live te volgen was op Facebook en wij bijna 1.300 
personen bereikten ? https://www.facebook.com/lionsowvl/
ƕƕ Weet iemand waar LC Roeselare uithangt ? De Flashredactie wacht reeds jaren vruchteloos 
op een artikel…
ƕƕ Je niet mag vergeten dat er dit jaar GEEN fotowedstrijd doorgaat ? Sommige clubvoorzitters 
melden dit nog steeds in de vergaderingen…Leuke, originele, grappige foto’s zijn natuurlijk altijd 
welkom op de Flashredactie !
ƕƕ De Centennialvoorbereidingen voor de boomplantactie en de Big-Spring clean event bijna 
rond zijn ? Alle aanvullende info werner.van.oosterwyck@advocaat.be

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/lemc-muziekwedstrijd/
http://www.lions-112a.be/internationale-conventie/
http://www.lions-112a.be/internationale-conventie/
https://www.facebook.com/pg/lionsowvl/videos/?ref=page_internal
mailto:werner.van.oosterwyck%40advocaat.be?subject=
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Vive le Vélo !
Op zondag 28 augustus 2016 waren alle leden van LC Gent-Gand vroeg uit de veren. Af-
spraak immers om 06.30 uur in de morgen in het park van het kasteel van Beervelde om 
alles klaar te zetten voor de jaarlijkse fietstocht en de aansluitende lunch. 
In totaal 325 deelnemers. Families met kinderen, kleinkinderen, vrienden van andere Lions-
clubs, veel gekende gezichten van de voorgaande edities.
Op het menu twee parcours van 15 en 30 kilometer langsheen de Scheldeoevers, het stil-
tegebied van de Kalkense Meersen en zijn weidse vergezichten, het Kasteel van Laarne…
Na enkele uren van sportief gezwoeg, begon vanaf 11.30 uur het aanschuiven aan de 
champagnebar en voor de lekkerbekken het genieten van de fijnproeversschoteltjes klaar-
gemaakt door de echtgenotes, gevolgd door een zeer gevarieerd koud buffet. Het ouwbol-
lig, driewielig ijskarretje was, als klap op de vuurpijl, goed voor maar liefst 400 ijsjes.
Kortom een fantastische dag van familiaal genot, van vriendschap en van Lionisme. Een 
succes, ook op financieel vlak ten bate van onze vele sociale werken. En nu - tomorrow is 
another day – op weg naar onze volgende actie:.de tweede editie van de kerstbomenactie 
in samenwerking met LC Gent Leieland. Leve het Lionisme.

Alain Smetryns - LC Gent-Gand

Numbers
Cijfers en aantallen zijn niet het allerbelangrijkste – en toch: steeds meer mensen rekenen op 
ons, wereldwijd, maar ook in Europa, en ja, ook hier te lande. En dus zijn handen en hoofden 
belangrijk: gemiddeld verleent elke bijkomende Lion diensten aan 70 minderbedeelden – en 
dus, ja, ook aantallen hebben hun belang voor Lions.Lions Clubs International, 1.4 mio leden 
wereldwijd. 16.000 leden netto-aangroei sedert 01/07/2016. Europa en Noord-Amerika ken-
nen een lichte terugval in aantal leden, sedert enkele jaren reeds; Europa verloor netto 1.250 
leden sedert 01/07/2016.
Welke landen in Europa zijn Lions-toppers? De Scandinaven:
 Zweden:  11.532 leden
 Noorwegen: 11.222 leden
 Finland:  24.609 leden
Deze 3 landen komen met een ratio aantal leden per 1.000 inwoners aan een veelvoud van de rest van Europa – Fin-
land heeft een ratio van 4,92 leden op 1.000 inwoners, de absolute Europese kampioen!
België zit met zijn ratio van 0,69 in de middenmoot, samen met Duitsland en Nederland, en Italië ook. Veel zwakker 
scoren de zuiderse Europese landen – Spanje bv., met 0,04 leden per duizend inwoners; ook de oude Oostbloklanden 
scoren bijzonder slecht.
Maar laten we ons niet blind staren op deze cijfers – de meest belangrijke statistiek is, als je ’t mij vraagt, onze ca-
paciteit om jongeren aan te trekken – dames én jonge kerels. Dat is de beste continuïteitsgarantie voor ‘We Serve’!

Patrik Vervinckt - Gouverneur

ƕƕ L.C. Torhout het karakter van het Houtland bottelde en dit ten voordele van haar soci-
ale werken ? The Bassets Craft Distillery uit Ruiselede - een artisanale stokerij met klanten als 
Sergio Herman - distilleerde de unieke Woodlands gin: eigenzinnig, zacht en kruidig, met een 
elegante toets van selder. Meer info op www.woodlandsgin.be 

Wist je dat?

Volg ons nu ook op Twitter:  https://twitter.com/LionsBelgium112 
@LionsBelgium112

http://www.lions-112a.be
http://www.woodlandsgin.be
https://twitter.com/LionsBelgium112
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Mopjes
Hoe wil je dat onze kinderen naar ons luisteren:
Tarzan zweeft half naakt van liaan tot liaan, Assepoester komt pas thuis om middernacht, Pinocchio verdrijft zijn tijd 
met liegen, Aladin is de koning der dieven, Batman vliegt aan 320 km/u, Sneeuwwitje leeft samen met maar liefst 7 
mannen…
Zonder Asterix te vergeten die zich drogeert met een magisch goedje, geleverd door de pastoor van het dorp…
En wij staan er van versteld als onze kinderen dommigheden doen…
 
Wat is het ?
-Het is groen en slaapt: kropslaap
-Het tennist en verzorgt je wonden: Kim Pleisters
-Het is wit en ontploft: bomkool
-Het is groen en lief: broccolief
-Het acteert en houdt je warm: Herbert Frack
 
Hoe lost een vrouw de midlife crisis van haar man op? Hier is de oplossing : Na 25-jaar huwelijk bekijkt een man zijn 
vrouw en zegt: ‘Schatje, 30 jaar geleden hadden we een klein appartementje, een tweedehands versleten auto, een 
klein zwart-wit TV-toestel en we sliepen op de canapé. Maar ik sliep wel met een heel aantrekkelijke sexy jonge blonde 
stoot van nog geen 25 jaar. Nu bezitten we een huis van 500.000 EUR, een BMW van wel 75.000 EUR, een waterbed 
met verschillende standjes, een led-tv met groot scherm en een home cinema system, maar ik slaap nu wel met een 
vrouw van bijna 60 jaar’ Zijn wijze vrouw bekijkt hem en zegt: ‘Schatje, het enige wat je hoeft te doen is te zoeken 
naar een jonge sexy blonde van 25 jaar. En dan zal ik er wel voor zorgen dat je binnen de kortste keren opnieuw in 
een klein appartementje zit, een oude auto hebt, opnieuw op de canapé slaapt en je tevreden zult moeten zijn met 
een oud zwart-wit tv-toestel’

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

20/11/2016 LC Dendermonde: Verkoop van bier ‘Gouverneur’
21/11/2016 LC Brugge: Verkoop “Centennial” champagneglazen
03/12/2016 LC Dendermonde: 6e Kaas & Wijnavond
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
Deinze Claeys Ghislain
Ieper Poperinge Feys Bart
Ronse-renaix Lepez Koen
Sint Martens Latem Vermeulen Bart

In Memoriam

Club Naam Voornaam

Geraardsbergen Vuylsteke Jacques

Oostkamp Van Belleghem Walter

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

Deadline artikels flash december: 20 november

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/lc-dendermonde-verkoop-bier-gouverneur/
http://www.lions-112a.be/events/lc-brugge-verkoop-centennial-champagneglazen/
http://www.lions-112a.be/events/lc-dendermonde-6e-kaas-wijnavond/
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/
http://www.lions-112a.be/in-memoriams/
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