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Beste Lionsvrienden,

LCI - FORWARD
You’d better watch them!

LCI FORWARD is de naam gegeven aan het nieuwe strategisch plan van Lions. Oh neen, niet 
zomaar een naam! Heel doordacht, nieuwe doelstellingen, globaal en lokaal, nieuwe middelen en 
tools, vraag naar meer efficiëntie op alle niveaus, nog meer ‘We Serve’, en - logisch gevolg – meer 
actieve leden zijn ook gelukkiger en meer gemotiveerde Lions leden!
Een staaltje van strategische vernieuwing rond 4 pijlers, dat is wat ons wacht in Chicago:
• Vooreerst – onze impact met ‘We Serve’ significant vergroten: meer mensen in nood bereiken 

– 200 miljoen op jaarbasis tegen 2021, een vijfjarenplan dus; lotsverbetering brengen voor 
minstens 200 miljoen mensen. 

• Onze clubs en onze districten, onze ganse organisatie van hoog tot laag performanter ma-
ken: club excellence, en evenzeer district en multiple district excellence, Lions excellence 
zeg maar: streven naar meer kwaliteit in alles wat we ondernemen als Lion, o.m. door veel 
intensiever gebruik te maken van nieuwe technologieën, met name van de sociale media; 
geen nood, Tom en Caroline toonden ons al de weg!

• Meer visibiliteit geven aan Lions, de wereld rondom ons beter informeren wat we doen voor 
welke groepen van mensen, en zo het imago van Lions bij het grote publiek verbeteren en 
versterken – laat de leeuwen brullen!

• Laatst, maar zeer belangrijk: de Lions-ervaring voor onze leden versterken en intensifiëren, 
nieuwe doelgroepen bereiken met onze clubs – met onze sociale werken én voor het verster-
ken van onze clubs; onze clubs moeten hun functioneren kritisch evalueren in een optiek: 
meer mensen moeten kunnen meewerken aan onze service-projecten, jongeren, dames, al-
len met een tijdsgebruik dat anders is dan wat we gewoon zijn.

Persoonlijk ben ik bijzonder enthousiast over wat op ons afkomt – Lions is dynamischer dan ooit 
en toont ons de weg naar nog meer ‘We Serve’.

CHICAGO, HERE WE COME!   See you there!                                                                                      

Patrik
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Centennial nieuws
Onder heel veel belangstelling werd het startschot van de Centennialvieringen gegeven: op zaterdag 
19 november kreeg Manneken Pis zijn 960ste kostuumpje aangemeten, dat van Lions Clubs Inter-
national 100 !
Een ontvangst van diverse Lionsdignitarissen op het Stadhuis werd gevolgd door een optocht met 
de grote fanfare van de  “Meyboom” van de Grote Markt naar het standbeeld van Manneken Pis.
Alle zone’s zijn thans volop bezig met de organisatie van de Centennialdag op zondag 26 maart 
2017.
De clubvoorzitters kregen onlangs een messagemap over Lions toegestuurd, die zij naar hartenlust 
kunnen delen.

Werner Van Oosterwyck – LC Oostende, Centennial verantwoordelijke District A

Skydiven en andere…!
Zoals vermeld in de Flash van juni viert LC. Izegem dit jaar zijn 40-jarig be-
staan en dit verdient de nodige luister. Met SCALA haalden we eerder dit jaar 
al een topper binnen, maar ook onze traditionele ‘seizoensopener’ (familiedag) 
scheerde hoge toppen: méér dan 100 leden, partners en (klein)kinderen geno-
ten als zot van vooral het indoor ‘skydiven’...
De wijncommissie kon dus moeilijk ‘achterwege’ blijven en organiseerde dan maar voor het eerst een tweedaagse 
degustatie op 15 en 16 oktober jl.
De commissie, onder de immer enthousiaste leiding van Hans Demey (niet aanwezig op de foto vermits zelf foto-
graaf van dienst), selecteerde minutieus een breed palet aan witte en rode wijnen alsook 2 exquise champagnes en 
dit vooral aan uiterst competitieve prijzen. De bezoekers werden verwelkomd in een prachtig decor van lithografische 
affiches en konden aan diverse standjes genieten van (in de regio) ambachtelijk bereide foie gras, gerookte zalm en 
wildterrines.
Ondanks het prachtige herfstweer was er een meer dan bevredigende opkomst. Voor het 2e jaar op rij verliep de 
verkoop nadien via een webshop wat de administratieve kant van deze 100 % hands-on activiteit aanzienlijk verlicht. 
(@ Werner: onze Centennial rating zal beduidend stijgen ).
Vandaag blikken we uiterst tevreden terug op het resultaat: een verkoop van ca. 10.000 flessen zal onze sociale kas 
een serieuze injectie geven, de sociale werken die wij steunen kunnen er maar wel bij varen.

Vincent Vercruysse - Secretaris LC Izegem

Alea iacta est! 
We kondigden reeds aan dat we de vormingssessies voor nieuwe leden interactiever wilden maken en 
ze ook meer gedecentraliseerd wensten te organiseren. Een mooi initiatief van de GLT verantwoordelijke 
van District C, Martine Lejuste, heeft hierbij onze aandacht getrokken. Zij heeft een quizformule met 
dobbelstenen bedacht waarmee interactief en op spelenderwijze, Lions kennis kunnen maken met onze 
werking. 
Wij konden het spel uittesten tijdens een vergadering bij de vriendinnen van Gent-Gandalys. Vrij snel werd daar de 
interesse gewekt van alle aanwezigen die enthousiast deelnamen aan de quiz. De slotconclusie was zeer positief. Ze 
vonden het een boeiende en interessante manier om de kennis over onze vereniging te verrijken. Ideeën over compe-
tities in een club of tussen de clubs binnen een zone werden spontaan naar voorgeschoven.   
Ondertussen zijn de quizvragen nog wat verfijnd en wordt de productie gestart. Het district heeft voor elke club een 
spel aangekocht dat via de Lions Ambassadeur zal worden bezorgd. Hij kan ermee aan de slag om op geregelde 
tijdstippen de kennis over het lionisme op een ludieke wijze op te fleuren. 

Harry Buelens en Carlos De Troch – commissie GMT/GLT 

ƕƕ Lions Clubs International in de Paris Match staat ? Lees er alles over in http://en.calameo.
com/books/00374533307ec565be268

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://en.calameo.com/books/00374533307ec565be268
http://en.calameo.com/books/00374533307ec565be268
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En wat kost ons dat dan ?
Er circuleren nogal foutieve ideeën over de Lions lidgelden. Als penningmeester van het district 
geef ik jullie dan ook graag een overzicht van de internationale, nationale en districtsbijdragen.
Oak Brook (hoofdzetel van onze organisatie in Amerika) rekent per lid 21,50 USD aan telkens 
op 01/07 voor het 1ste semester en op 01/01 voor het tweede semester, dus 43 USD of onge-
veer 40 EUR per jaar.
Het district D112A zendt per lid en per semester een debetnota van 47,95 EUR.  Hierin is ook 
de bijdrage aan het multiple district MD112 Belgium (dus onze nationale bijdrage) van 27,50 
EUR begrepen.
Samengevat: internationaal 20 x 2 = 40 + nationaal 27,50 x 2 = 55 + district 20,45 x 2 = 40,90 of in totaal 135,90 EUR 
per jaar.  
Wie zegt dat lidmaatschap bij LCI duur is ?
Daarnaast rekenen bepaalde zones voor hun werking ook een kleine zonebijdrage van 5 EUR aan. 
De bijdragen van de clubs variëren echter en veel hangt natuurlijk af of de club enkel zijn werkingskosten rekent of 
een “all inclusive” pakket.  Zo zijn er voorbeeld clubs die minder dan 300 euro per jaar rekenen exclusief eten, drank, 
feestjes, enz. en zijn er clubs die 1.200 per jaar rekenen inclusief alle internationale, nationale, andere bijdragen, di-
ner-, werkvergaderingen, enz.

Peter Dudal, Council Treasurer MD112 en Cabinet Treasurer D112A

“De Premier”
Voorzitter Bart Bollen van L.C. Menen besliste om in navolging van zijn voorganger Con-
rad Everaerdt, opnieuw een filmgala te organiseren om fondsen te werven voor het werkjaar 
2016-2017. Op 26 oktober 2016 namen net geen duizend filmliefhebbers deel aan de film-
avond. Op de affiche stond de nieuwe film van Eric Van Looy: “De Premier”. Een bloedstol-
lende en uiterst spannende film die boeit van bij de aanvang tot op het einde, die bij wijlen 
nogal gewelddadig is, maar uiteindelijk strandt op een genuanceerd happy end.
Voorafgaand aan de filmprojectie, stelde de voorzitter de actuele goede doelen van de club 
aan het publiek voor, werden symbolische reuzencheques overhandigd en werden verschil-
lende mooie prijzen verloot onder het publiek. Dankzij de inzet van alle leden en van de la-
dies werd na de film, een uitgebreide receptie mogelijk gemaakt. Alle leden en ladies staken 
hiertoe gedurende enkele uren, de handen uit de mouwen, wat bijzonder gewaardeerd werd. 
Dankzij de hoge opkomst en de milde financiële steun van de vele sponsors, werd een mooi 
resultaat neergezet dat de Club toelaat om in het komende jaar volop steun te bieden aan de 
minderbedeelden uit de regio.

Steven Vancraeyveldt – L.C. Menen

ƕƕ Lions Clubs International MD 112 (Belgium)  de Golisano Health Leadership Award kreeg 
voor onze steun aan Healthy Athletes Program van Special Olympics?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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ƕƕ  Dat er op de Algemene Vergadering op 10 december helaas slechts 15 van de 54 clubs 
van ons district vertegenwoordigd waren… ?

Badeendjes
Op 28 augustus sloegen de leden van L.C. Oudenaarde Vlaamse Arden-
nen de handen in elkaar voor de organisatie van hun derde “Duck Race”. 
Die dag werden 15.000 knalgele badeendjes tegelijk in de Schelde ge-
dropt om vervolgens met de stroming mee tot aan de eindmeet te dob-
beren. De brandweerkorpsen van Oudenaarde, Kluisbergen en Avelgem 
hielpen de wedstrijd in goede banen te leiden. Onder toezicht van een ge-
rechtsdeurwaarder werd het eendje van het gezin De Connick-Vanbrandt 
uit Ronse als eerste door de finish. Het koppel was meteen een Fiat 500, 
ter waarde van zowat 12.500 euro, van de garage Cnockaert rijker. 
De dag van onze “Duck Race” was opnieuw een echt familie-event met 
als extra een kwalitatief volks eetfestijn met doorlopend hapjes, drankjes, 
muziek en animatie voor de kinderen. 
Met dit uniek evenement hebben we samen met alle leden van de Lions Oudenaarde-Vlaamse Ardennen en met de 
hulp van de sponsors opnieuw succesvol onze sociaal doel gepromoot aan het grote publiek.  “Oudenaarde Gaat voor 
Geluk”. In dit initiatief worden alle krachten die zorgen voor het geestelijk welzijn van de jongeren in Oudenaarde ge-
bundeld. De integrale opbrengst gaat naar initiatieven ter preventie van depressie en suïcide in de Vlaamse Ardennen.
website: http://www.lionsduckrace.be/ 

Veiligheid verzekerd
Op 22 november vond bij L.C. Meetjesland Eeklo in het kasteel van Moerkerke een 
boeiende sprekersavond plaats.
Niemand minder dan Jaak Raes, administrateur-generaal van de Veiligheid van 
de Staat, kwam er spreken over zijn afdeling en de aanpak van het terrorisme.
Enkele highlights uit zijn presentatie:
• De Belgische Staatsveiligheid (VSSE) bestaat sinds de oprichting van ons land 

in 1830 en is de oudste veiligheidsdienst van Europa.
• Het doel van deze organisatie is het verzamelen van inlichtingen in het binnen-

land, VSSE opereert niet in het buitenland. 
• Er zijn 571 personen tewerkgesteld, VSSE heeft een totaal budget van 35 mil-

joen €. 
• Ter vergelijking: er is een budget van 51 miljoen voor het ophalen van zwerfvuil op openbare plaatsen (nog veel 

werk voor de Lions).
• De hoogste prioriteit is momenteel inlichtingen verzamelen over personen die potentieel terrorist kunnen zijn. 
• Ons land kent 440 ‘terrorist fighters’: een record voor een klein land. Asielzoekers worden ook zorgvuldig gescreend.
• België en Frankrijk tellen elk 3 terreurcellen, allen ex-Syriëstrijders. Hun uiteindelijk doel is in Europa een Kalifaat 

op te richten.      

Michel Timmermans – secretaris LC Meetjesland Eeklo

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lionsduckrace.be/
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Vroem vroem…
L.C. Ronse steunt een nieuw project van vzw Grijkoort, ‘Iedereen Mo-
biel’. Deze non-profit organisatie staat in voor de begeleiding en tewerk-
stelling van kansengroepen op de arbeidsmarkt. Bij het begeleiden van 
mensen naar werk werd snel duidelijk dat het niet beschikken over een 
rijbewijs een groot struikelblok vormt en een mogelijke doorstroom 
naar de arbeidsmarkt in de weg staat (bvb. poetsdienst aan huis).
Het behalen van een rijbewijs ligt voor deze doelgroep (laaggeschool-
den, ouderen +55, allochtonen, anderstaligen etc) niet voor de hand. Dit 
niet zozeer omwille van de laaggeschooldheid maar ook en vooral door 
de hoge kostprijs ervan. Het behalen van een rijbewijs is meestal ook 
niet hun eerste prioriteit.
De doorstroomkansen van kansengroepen kunnen aanzienlijk verhogen. Het laat alvast de mensen toe om voor een 
werkgever wél over de nodige vaardigheden te beschikken om een bedrijfsvoertuig te kunnen besturen. 
LC. Ronse beperkt zich niet enkel tot financiële steun, maar helpt ook actief als vrijwilliger om zo praktijkuren op te 
doen. De balans is alvast positief. Reeds negen personen behaalden hun theoretisch rijbewijs waarvan er één ook 
slaagde voor de praktische proef. Intussen beperkt ‘Iedereen mobiel’ zich niet tot Ronse en krijgt Grijkoort ook steun 
van L.C. Oudenaarde en Frasnes-Lez-Anvaing.

Jean-Baptiste Van Damme - Voorzitter LC Ronse-Renaix 

11.11
L.C. Oostende organiseerde op 11/11 de 18de editie van  haar novemberconcert in 
de St Jozefskerk.
Voorzitter Luc Schepens hield een sociaal geëngageerde openingsspeech voor een 
nokvolle kerk. 
Daarna trakteerde LC Oostende de toeschouwers op een stuk fantastische muziek-
geschiedenis.
Het koor en ensemble Collegium Brugense onder leiding van Patrick Peire bracht een 
“masque” uit 1715, een kameropera met een lichte variatie op het thema “Venus 
en Adonis”, gecomponeerd door Johan Christoph Pepusch. 
Masques kennen hun oorsprong in de middeleeuwen toen de performers ge-
maskerd optraden. De barokinstrumenten in “Venus en Adonis” waren een bij-
komende bijzonderheid voor een “opera”.
Solisten Sarah Peire, Marianne Vliegen en Kris Belligh maakten er onder de re-
gie van Hugo Segers een totaalspektakel met historische waarde van !
De activiteit werd afgesloten met een uitgebreide broodjesreceptie, verzorgd 
door de leden van de club en een aantal hulpvaardige echtgenotes.

Luc Schepens – Voorzitter LC Oostende

ƕƕ Dat de eerste zilveren Centennial dollar munten werden geslagen ? http://lions100.lions-
clubs.org/EN/about/centennial-coin.php

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://lions100.lionsclubs.org/EN/about/centennial-coin.php
http://lions100.lionsclubs.org/EN/about/centennial-coin.php
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Facebook voor beginners deel 2
Een FBpagina in meerdere talen
Als Lionsclub in België kan het wel eens gebeuren dat je op Facebook de Nederlandse, Franse en 
Duitse gemeenschap wenst te informeren. Voor clubs op grensgebieden kan dit dagelijkse kost 
zijn, voor andere clubs misschien in het kader van een fundraising of PR campagne...
Op Facebook kun je de taal instellen van je huidige post, bijvoorbeeld ‘Nederlands’. Je kunt dan 
ook aangeven in welke taal je de post ook beschikbaar wenst te stellen, bijvoorbeeld ‘Frans’. Een vertaling naar het 
Frans zal worden voorgesteld die je uiteraard nog zal moeten aanpassen.
Het grote voordeel van deze methode is dat Facebookgebruikers in het Nederlands enkel het bericht in het Neder-
lands zullen zien en de Facebook gebruikers in het Frans enkel het Franstalige berichten zullen zien. Gedaan dus met 
de berichten in drie talen waarbij discussie kan ontstaan welke taal eerst, tweede en derde moet..
Kijk op de Lions SMiLE website hoe je dit doet, stap voor stap.. http://www.lionssmile.org/nl/facebook/

SMiLE Team – Tom Van Kerschaver

Hands on…in Kortrijk?
Vrijdagavond 19u. Kil en vochtig buiten, weer om binnen te blijven. An-
dré en ikzelf komen toe aan de Tuighuisstraat in Kortrijk, als vrijwil-
ligers voor de nachtopvang.
Van ver ontwaren we al enkele wachtenden, buiten, in de kou; het lijken 
‘habitués’, enkelen praten wat, een derde zit in een hoekje, met zijn I-
phone die hij niet zal loslaten tot het bedtijd is.
Om kwart na gaan de deuren open. Glen, de beroepskracht van dienst, 
André en ik hebben intussen soep gewarmd, koffie gezet, de tafel ge-
dekt…
’t Wordt een vol huis vanavond – we verwachtten niet anders, te koud 
om buiten te overnachten!
Een bont gezelschap – een oud militair, niet ouder dan 40; een jonge kerel, voetbalverslaafd op zijn I-phone; een sjiek 
ogende dame, 60 of zo, stijlvol maar in totaal isolement;  Patti, gezellig en rond, van Franssprekend Afrika, altijd bezig 
– afruimen, de vaat, een en al vriendelijkheid;  Helmut, kleurling, met een perfect Nederlands, even perfect Frans en 
Engels; als ik hem aanspreek vallen binnen de 3’ de eerste tranen – job verloren, vrouw weg, huis weg, en ergst van al: 
dochtertje van 4 niet meer mogen zien…Heel verschillende types: sommigen zoeken contact, anderen sluiten zich af, 
zitten tot 23u in de keuken, rollen sigaretten en verdwijnen dan, om te roken, hebben soep en boterhammen gegeten 
als wolven, en moeten nog hun eerste woord spreken!
Na de maaltijd spelen we kaart met enkelen; zowel André als ik worden telkens opnieuw verslagen door een ‘ancien’ 
die dat bijzonder plezierig vindt. Bij het kaartspel kan ie overduidelijk zijn miserie wat opzijzetten…
’s Morgens is het stil in de keuken. Glen, André en een beetje ikzelf (overslapen!) hebben alles klaargezet voor het ont-
bijt. In stilte werken ze allen een indrukwekkende stapel boterhammen naar binnen. De vraag ‘wat doe je vandaag?’ 
wordt stereotiep met een ‘ik weet het niet’ beantwoord. Ik hoor de militair zeggen dat ie naar de bibliotheek trekt – 
‘kgoa nen boek lezen’! De I-phone verslaafde hoor ik nog reageren: ‘Maggik mee?’
En weg zijn ze, de donkerte en de kou in, alweer geconfronteerd met hun dagelijkse portie miserie.
André en ikzelf vertrekken vandaar naar de kabinetsvergadering, reflecterend over de relativiteit der dingen…
Ik zit nog te kijken naar de beurtrol voor de leden van onze Kortrijkse clubs.
Hands en hearts on, that’s what it is! Proficiat, Lionsvrienden van Kortrijk!

Patrik Vervinckt - Gouverneur

ƕƕ Dat je echt eens moet gaan kijken naar onze vernieuwde website ? Paswoord: weserve
ƕƕ De 100ste Internationale Conventie spectaculair zal zijn ! Info en inschrijven kan je hier.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lionssmile.org/nl/facebook/ 
http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/internationale-conventie/
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LCIF 2016 - Deel 2
LCIF staat voor “Lions Clubs International Foundation”
Als de LCIF-stichting omschreven wordt als, de internationale solidariteit tussen alle lionsclubs 
van de wereld, geeft dit een grotere betrokkenheid.
Om de werking en het doel van LCIF beter te doen kennen bij de lionsclubs, heeft Oakbrook ervoor geopteerd in iedere 
lionsclub een Club LCIF Coördinator te benoemen.
Dit is een officiële functie die deel uitmaakt van het clubcomité en jaarlijks moet benoemd worden zoals de secreta-
ris, penningmeester of voorzitter effectieven van iedere lionsclub.
Aan deze Club LCIF Coördinator zullen alle middelen geboden worden om, binnen zijn eigen lionsclub, de betekenis 
van het LCIF voor de directe leefomgeving en voor zijn eigen lionsclub toe te lichten.
Het accent zal gelegd worden op de vier hoofaccenten van het LCIF: het zicht, de jeugd, hulp bij milieurampen en het 
uitwerken van humanitaire hulpprogramma’s.
Onder deze laatste noemer valt de steeds groter wordende vraag van de lionsclubs om internationale steun voor het 
uitwerken van hun humanitaire projecten die de financiële middelen van de eigen lionsclubs overschrijden. (wordt 
vervolgd) 
Voor meer info over het LCIF verwijzen wij naar de site van district 112A: http://www.lions-112a.be/lcif/
2018-50 year anniversary of LCIF – www.lcif.org

Roland De Paepe - LCIFdistrict coördinator D112-A 2016-2018

Groene vingers en meer…
Vorige maanden kenden we prachtige herfstdagen. Voor LC Brugge de gelegenheid 
om met enkele kleine acties naar buiten te komen. Op 8 oktober werden er met 
verschillende leden, kinderen en kleinkinderen appelen geplukt in boomgaarden van 
sympathisanten. ‘s Avonds volgde de projectie van de film “Demain” en een gezel-
lige barbecue. Van de opbrengst werd 500 liter sap geperst. Een actie waarbij ver-
schillende thema’s van de Centennial aan bod kwamen: natuur, jongeren, gezond-
heid. De opbrengst wordt integraal doorgestort naar een vzw die zich bezighoudt 
met de opleiding van blindengeleidehonden.
Op 26 november gingen we met 8 van onze leden naar het project “De Streek”, van 
de niet gesubsidieerde vzw Speling in Brugge, in een buitenhuis met weiland gele-
gen aan de stadsrand. Verwaarloosde dieren worden er opgevangen en psychisch 
kwetsbare personen uit eigen omgeving begeleid. Met gepast materiaal werden 
omheiningen hersteld, hout gezaagd en gekliefd, hagen gesnoeid en een kippenrem 
in elkaar getimmerd. De mensen van de vzw waren hemelsgelukkig en zo ook onze 
leden!

August Hendrickx – voorzitter LC Brugge

ƕƕ Wist je dat u bij onze protocolchef, Pia Dierick, vlaggen en banners kan lenen voor Lions 
activiteiten? Contacteer haar gerust:  pia.dierick@telenet.be.
ƕƕ Wist-je-dat er in Vlaanderen maar liefst 50.000 bomen zullen worden gepland op zondag 26 
maart Centennial Day ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/lcif/
http://www.lcif.org
mailto:pia.dierick%40telenet.be?subject=
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Geen Pietenpact in LC De Panne Westkust
Traditioneel maken de Sint en Piet er een gewoonte van om jaarlijks zeker 
in Havenzate aanwezig te zijn om de mensen die er verblijven en begeleid 
worden, personen met beperking, eventjes in de bloemetjes te zetten.
Niemand werd vergeten, noch de cliënten, noch het begeleidend personeel,  
noch het onderhoudspersoneel en de kok, en ook de voorzitter van L.C. De 
Panne Westkust werd even terzijde genomen door de Sint voor een speci-
aal woordje.
Het was opnieuw een hoogtepunt in de feestkalender van het tehuis. Ieder-
een tevreden met het persoonlijk zakje snoep en de groepscadeaus.
En de Sint en zijn Zwarte Piet –  die nog niet in het Pietenpact is opgeno-
men – waren tevreden van de grote warme en enthousiaste ontvangst in 
het tehuis, waarop ook de leden van de raad van bestuur aanwezig waren. 

Stefaan Coucke – voorzitter LC De Panne Westkust

Ongelooflijk maar waar...
De website van Lions international kijkt al uit naar de volgende 100 jaar en promoot op haar website:

Be part of the future, become an ambassador

http://members.lionsclubs.org/EN/lci-forward/index.php
(naar beneden scrollen)

Wat waren de thema’s van onze drie laatste gouverneurs in ons district 112A?
• in 2014 was Roland De Paepe de grote initiator van de Lionsambassadeurs
• In 2015 vroeg André Goethals met zijn leuze: Be Part of it
• en in 2016 zegt Patrik Vervinckt: “serve the future”
Voor veel dingen zijn Vlamingen dikwijls koploper, dat is in ons district 112A blijkbaar niet anders, want Oakbrook 
neemt onze ideeën over…  Goe bezig...

http://www.lions-112a.be
http://members.lionsclubs.org/EN/lci-forward/index.php
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Mopjes
DRINGENDE OPROEP VAN EEN LIONSLID DAT ANONIEM WIL BLIJVEN
Aan de bevolking met blauwe kerstverlichting die in de voortuin staat te knipperen. 
Wil u aub de stekker uittrekken ? Ik denk altijd dat de politie daar staat en moet dan iedere keer mijn voet van het gas-
pedaal halen, op mijn rem gaan staan, grabbelen naar mijn gordel, mijn gsm uit mijn handen gooien, mijn voorraad 
Jupilerblikjes wegsteken en mijn joints uit het raam gooien…!
Dank u voor uw begrip !

DE MODERNE WERELD
Een dochter vertelt haar vader: ” Papa, ik ben verliefd op Sébastien! We hebben elkaar ontmoet via Meetic en zijn 
vrienden geworden op Facebook. 
We hadden verdere gesprekken via Whatsapp, en nu verklaart hij mij zijn liefde op Skype… Pa, wil je aub. je zegen 
geven over deze relatie? “
De vader antwoordt hierop gevat: “ Lieve dochter, ik geef je volgende raad: maak hem je trouwplannen bekend op 
Twitter, koop je kinderen via E-bay, laat ze leveren met Sendcloud, registreer ze via Google, en als je ooit je man beu 
bent, plaats hem dan op Kapaza. “ 

NON
Een jonge non is in de kloostertuin aan het werk. Komt er opeens een motorrijder aan. Hij stopt en loopt met zijn leren 
jas naar het nonnetje. Plotsteling slaat hij zijn jas open, waarop het nonnetje schrikt door wat ze te zien krijgt. Ze holt 
naar moeder overste en vertelt wat ze gezien heeft. Vraagt moeder overste: had hij een erectie?
Zegt zij: nee, volgens mij was het een Suzuki.

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

15/12/2016 LC Brugge: Verkoop “Centennial” champagneglazen
03/12/2016 LC Dendermonde: 6e Kaas & Wijnavond
07/12/2016 Infosessie nieuwe leden gewest 2
09/12/2016 LC Herzele: Kerstmarkt Sint-Lievens-esse
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
29/01/2017 LC Lokeren: Pianorecital
08/02/2017 Infosessie nieuwe leden gewest 4
16/02/2017 LC Herzele: Lions Comedy met Han Solo
18/02/2017 LC Denderleeuw Denderlions: Mega Apres–Ski Party

04/03/2017 LC Herzele: Casino Royal by Leo Club Herzele
24/03/2017 LC Blankenberge: Lions in CC
26/03/2017 Nationale Centennial Actiedag
24/04/2017 Opleiding nieuwe besturen
27/04/2017 BAD Festival
20/05/2017 Opleiding zone & gewestvoorzitters
10/06/2016 Nationale Conventie in Edingen
10/06/2017 LC Denderleeuw Denderlions: Galadiner 10 jarig bestaan

Welkom aan onze nieuwe leden

Club Naam Voornaam
Deinze Claeys Ghislain
Ieper Poperinge Feys Bart
Waasmunster Scaldiana Mertens Koen
Waregem Ascot Dockers Karolien
Waregem Ascot Catry Veerle
Wetteren Rozenstreek Bosseman Leslie
Wetteren Rozenstreek Rogiers Wouter

Deadline artikels flash januari: 20 december

http://www.lions-112a.be
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-herzele-kerstmarkt-sint-lievens-esse/
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/lc-lokeren-pianorecital/
http://www.lions-112a.be/events/infosessie-nieuwe-leden-gewest-4/
http://www.lions-112a.be/events/lc-herzele-lions-comedy-han-solo/
http://www.lions-112a.be/events/lc-denderleeuw-denderlions-mega-apres-ski-party/
http://www.lions-112a.be/events/lc-herzele-casino-royal-by-leo-club-herzele/
http://www.lions-112a.be/events/lc-blankenberge-lions-cc/
http://www.lions-112a.be/centennial/
http://www.lions-112a.be/events/opleiding-nieuwe-besturen/
http://www.lions-112a.be/events/bad-2/
http://www.lions-112a.be/events/opleiding-zone-gewestvoorzitters/
http://www.lions-112a.be/events/lc-denderleeuw-denderlions-2/
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