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Beste Lionsvrienden,

In de beste der Vlaamse tradities kom ik met mijn nieuwjaarsbrief. Niet om m’n nieuwjaarsca-
deau te krijgen – neen, helemaal niet. Dat kreeg ik al 38 keer – 38 clubs bezocht, 38 keer hartelijk 
en met respect en goed voorbereid ontvangen. 38 keer een feest voor mij, een feest van vriend-
schap en ‘we serve’! Het is een voorrecht op zo’n korte tijdsspanne de Lions-temperatuur te 
kunnen nemen in onze clubs. En wat die temperatuur betreft: het gaat goed in onze clubs, in ons 
district, heel goed zelfs: goede sfeer in zowat alle clubs, schitterende, ook vernieuwende service-
projecten, een aantal nieuwe en ook jonge leden, gulle giften aan het LCIF, en nog zoveel meer.
En daar waar een probleem werd gesteld, gebeurde dat met inzicht, en met het uitgesproken 
voornemen te handelen.
Even over ‘We Serve’ – in de kabinetsvergadering van december in ‘Den Dries’ in Evergem (dank 
u, gewestvoorzitter Luc Verbeke!) kregen we een bloemlezing uit een aantal sociale projecten 
van onze clubs.  Krachtlijnen: als doelgroepen volwassenen, jongeren en kinderen met een be-
perking – deze kan ook louter sociale achterstelling zijn. Financiële hulp zeker, en meer en meer 
hands- on. Maar daar houdt het niet op, wel integendeel; je ziet de clubs evolueren naar: proberen 
de noden van mensen met een beperking beter te  begrijpen en in te vullen, niet enkel materieel, 
maar ook door beschikbaarheid, aandacht geven, een luisterend oor  bieden, empathie, com-
municatiemomenten te creëren en te organiseren. Inclusie dus, en wat ik graag als ‘hearts-on’ 
benoem. We Serve, financieel, hands-on, hearts-on!
Impressionante balans van wat clubs allemaal presteren als ‘We Serve’!
In elke club heb ik het thema ‘dames en Lions’ aangebracht. Neen, veel heeft men mij niet naar 
de mond gepraat; hier en daar gaf me een bezorgd voorzitter zelfs aan dit thema beter niet ter 
sprake te brengen…Alle begrip, maar toch zeg ik: wees alert voor wat zich afspeelt in de samen-
leving rondom ons, en streef ernaar in consensus als club te evolueren.
En zoals elke nieuwjaarsbrief eindigt: ik wens u allen, beste Lionsvrienden, een bijzonder voor-
spoedig 2017, voor uzelf en evenzeer voor al dezen die u dierbaar zijn! 
En ik wens al onze clubs toe dat zij deze voorspoed uitdragen naar dezen die we via onze ‘We 
Serve’-projecten bereiken, door hands-on, en meer nog door hearts-on te werken.

Patrik
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District 112A geeft opnieuw het voorbeeld!
Na de uitstekende resultaten in 2015 was het uitkijken naar de opbrengst van dit jaar en de mate 
waarin we de positieve flow konden verderzetten.  Een paar organisatorische problemen, zoals het 
ontbreken van waardebonnen op donderdag in bepaalde regio’s, strooiden roet in het eten. 
Onder de enthousiaste leiding van Serge Skatchkoff en Christiaan De Bruyne hebben vele clubs in ons 
district zich weer van hun beste zijde getoond. Zoals gebruikelijk zet District 112A de toon zoals uit 
onderstaande tabel blijkt. Daar waar het nationale resultaat daalde met 15% slaagde ons district erin 
vooruit te gaan waarbij ons aandeel is gestegen tot 33% van het landelijk totaal. Een verdere evaluatie 
van de nationale trend lijkt echter noodzakelijk.

2014 2015 2016

Oost-Vlaanderen 88.412 143.893 148.499

West-Vlaanderen 60.437 80.643 75.627

District 112A 148.846 222.399 224.126

Nationaal 549.639 799.291 679.265

Een dikke merci aan allen die dit uitstekend resultaat voor ons district mogelijk hebben gemaakt!

Marc Temmerman – Voorzitter Commissie Voedselbanken District 112A

Reclame verboden
Een leden-en-dames-delegatie van de voor de Flashredactie ‘onvindbare’ LC ROESE-
LARE bezocht onlangs Tabakfabriek N°253 ‘Sigarenmakers in Handzame’.
Sedert medio 2015 verwelkomt tabaksfabriek NEOS je in haar gloednieuwe bezoekers-
centrum in Handzame, gelegen op de historische fabriekssite. Naast het verhaal van 
de fabriek, ontdek je er de geschiedenis van een dorp in evolutie en kom je meer te 
weten over de rol van tabak en sigarenproductie in de regio.
Cyriel Vandenberghe is er je virtuele gids. Rond 1900 stichtte hij de Tabakfabriek n°253, 
aan de vooravond van WO-1 uitgegroeid tot een bloeiend familiebedrijf. Hij vertelt je 
over de dramatische gevolgen van de oorlogsjaren voor het bedrijf en zijn familie. Je 
komt te weten hoe het bedrijf zich na de oorlog vele malen heruitvond en hoe het in een snel veranderende wereld 
uitgroeide tot het moderne bedrijf dat het nu is.
Op eenvoudig verzoek kan uw expobezoek worden uitgebreid met een rondleiding in de huidige NEOS-fabriek (Krone-
voordestraat 21, 8610 Handzame, www.desigaar.be).
Info en reservaties: toerisme@kortemark.be of tel. 051 56 61 08.
Geen foto’s van dit bezoek wegens rookwarenreclame niet meer toegelaten.

ƕƕ L.C. Assenede-Diederik zijn eigen autobus heeft en Lionskwaliteit uiteraard een keuze is? Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.desigaar.be
mailto:toerisme%40kortemark.be?subject=
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Sportieve Centennial Challenge 2017
Zou het lukken om ons ook sportief in de kijker te lopen n.a.v. de Lions Centennial? 
Het idee is al een paar keer geopperd in diverse bijeenkomsten: kunnen we een actie 
organiseren die perswaardig is, (sponsor-)geld kan opbrengen en meteen iets doet 
aan het soms wat stoffig imago van de Lions?
Daarom deze warme oproep: wie wil deelnemen aan de Lions Centennial Challenge, 
waarbij we ons met zoveel mogelijk Lions in de kijker lopen door samen toe te werken 
naar drie uitdagingen?
Dit is de drievoudige challenge:

• Vlaamse Ardennen Loop (5 km, 10 km, 15 km of 25 km) in Oudenaarde op zon-
dag 7 mei 2017.

• Semi du Ventoux (lopend de Mont Ventoux beklimmen) vanuit Bédoin op 
zondag 30 juli 2017.

• 100 km de Millau (de mooiste 100 km-loop van Europa) in en rond Millau op 
zaterdag 30 september 2017.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat iedereen meteen de zwaarste uitdaging als 
einddoel kiest, wel dat we met zoveel mogelijk geëngageerde Lions aanwezig zijn 
om met onze 100e verjaardag extra in de kijker te lopen.
Interesse? We lezen het graag! 100K@lionsgentleieland.be

Geert Ghysel – L.C. Gent Leieland

De toekomst van vrede
Vrede
We waren zo vertrouwd met de evidentie ervan. 
Dáchten we, want de gebeurtenissen in Parijs, Brussel, Nice, Berlijn en zoveel andere plaatsen, brach-
ten het begrip “vrede” terug angstaanjagend naar het voorplan in onze wereld. 
En toch: we willen niet dat angst overheerst, dus keren we ons af van het geweld, proberen we het zijn 
plaats te geven. En op zich is daar niets verkeerd aan, als we maar niet onverschillig worden, zolang 
maar niet “alles went” … 
Dit is de mooie boodschap, die we aan onze kinderen willen doorgeven: Vrede is een geschenk, maar 
het is geen evidentie! Het is de kracht van de Vredesposterwedstrijd, om - in een gepaste pedagogi-
sche omkadering - eens te brainstormen met onze jonge tieners over het begrip vrede. En dit te uiten op de meest 
vredevolle manier die er bestaat: via een tekening, een ode aan de vrede in kleur en compositie. Op een onbeschreven 
blad, net als die kinderen zelf.
Het jaarthema van de wedstrijd is alvast een mooie leidraad: “de toekomst van vrede”. Hoe kunnen we zelf, op micro-
niveau, voor vrede zorgen? 
Vrede heeft zeker nog een toekomst voor onze jeugdige tieners, want zij zijn tenslotte ónze toekomst.

Guy Soetaert – Voorzitter Commissie Peaceposter – L.C. De Haan Permekeland

ƕƕ Lions Club Ronse reeds 378 deelnemers telt voor deze editie van de vredesposter? Voor 
een algemeen filmpje over vredesposter: https://www.youtube.com/watch?v=Ui8ah86YRYA
ƕƕ L.C. Sint-Martens-Latem een prachtig kerstdorp organiseerde ? Wat het Kerstdorp zo mooi 
maakte, is dat het een volledig non-profit event is, waar er geen ruimte is voor commerciële 
activiteiten. Elke ‘stand’ op het dorp wordt bemand door verenigingen die op het kerstdorp hun 
werking kunnen voorstellen, mensen samenbrengen en producten of amusement bieden die 
hun werkingskas kan spijzen. www.kerstdorp-latem.be
ƕƕ Vergeet je niet in te schrijven voor de 100 ste Internationale Conventie?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
mailto:100K%40lionsgentleieland.be?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=Ui8ah86YRYA
http://www.kerstdorp-latem.be
http://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/md-112/convention-info/internat-convention.html
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ƕƕ Zou Queen Elisabeth II in haar kerstboodschap dan toch verwijzen naar Lions Clubs Inter-
national - @2:30 “ordinary people doing extraordinary things” ? Wij zijn overtuigd van wel ! klik 
hier https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/videos/1326115540743606/

Win een auto !
Traditiegetrouw opende Lions Club Herzele hun “Lions Club Chalet”, tijdens de jaarlijkse Her-
zeelse Kerstmarkt op 7 december.
Deze activiteit wisselt elk jaar van deelgemeente en dit jaar was Sint-Lievens-Esse aan de 
beurt. Het pittoreske marktplein was helemaal gevuld met de typische Kerstkraampjes, die 
elk naar de gunst van de bezoeker dongen met streekspecialiteiten en lekkernijen. Zoals elk 
jaar bood LC Herzele, onder andere, een assortiment Orval-bier aan, waarbij de klant kon kie-
zen tussen een “oude” of een “jonge”. Een warm of koud hapje werd, als welkome aanvulling, 
aangeboden in het aanpalende kraampje van de Leo Club Herzele.
Ter gelegenheid van de Centennial kon Lions-voorzitter Koen De Moor, niet zonder trots, aankondigen dat LC Herzele 
een heuse wagen verloot, in het kader van de fundraisingactiviteiten tombola.lionsherzele.be ! Niettegenstaande het 
frisse weer, kon de Herzeelse Kerstmarkt nogmaals op een hoog aantal bezoekers rekenen.
Er werd overigens van de gelegenheid gebruik gemaakt om een cheque van 2.500 euro te schenken aan “Muziek 
Financiert Leven” Herzele. 

Frank De Clippel - Secretaris LC Herzele

Rúrka, trubka, icilongo 
Trompet in het Slovaaks,Tsjechs en Zulu
Via folders, verspreid aan alle voorzitters en secretarissen, via het Flash bericht van november en via onze 
website zou elk Lionslid op de hoogte moeten zijn van de Lions-muziekwedstrijd voor trompet. Zowel de se-
lectieproeven als de finale vinden plaats op zondag 9 april 2017 in het Koninklijk Conservatorium van Brus-
sel.                                                                                                                                                
Naast het sociaal engagement van Lions is er ook de Lionsbelangstelling voor jeugd en cultuur. Met de muziekwed-
strijd verenigen we jeugd en cultuur. Jouw club kan het peterschap opnemen voor een jonge deelnemende muzikant.  
Hij/zij zal jullie dankbaar zijn en graag een muzikaal intermezzo verzorgen bij één van jullie activiteiten. 
Jouw aanwezigheid op de wedstrijd op 9 april is een steun en stimulans voor deze jonge, talentvolle musici.  Aanwe-
zig zijn op de finale met de drie best gerangschikte kandidaten is een aanrader! De winnaar zal het MD vertegenwoor-
digen op de Europese wedstrijd tijdens het Europa Forum.
Info: website Lions112A onder de rubriek commissies/ muziekwedstrijd

Jan Van Eyck – LC Tielt

Zijn jouw kids tussen 12 en 17 jaar ?
De commissie taaluitwisseling biedt de mogelijkheid de tweetaligheid te promoten binnen het Lionisme 
voor kinderen tussen 12 tot 17 jaar en om de hedendaagse jongeren een troef te geven om de uitdagin-
gen van morgen aan te kunnen !
Vandaag hebben we reeds 16 ingeschreven ‘koppels’: 16 Franstalige jongeren zullen vertrekken om een 
uiterst verrijkende ervaring te beleven in Vlaanderen, en 16 Nederlandstaligen zullen zich vertrouwd maken met de 
taal van Molière. 
Hopelijk kunnen we volgend Lionsjaar op de ingeslagen weg verdergaan. 
www.lions.be -> Nationale Commissies-> Jeugd -> TAALUITWISSELING

Arnaud Bazelaire – Voorzitter Commissie - Contact : 0478 32 39 62

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/videos/1326115540743606/
http://www.lions-112a.be/lemc-muziekwedstrijd/
http://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/md-112/charity-programs/children-youth-programs/echange-linguistique.html
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Please, don’t drink and drive …
LC Ronse-Renaix ontving een spreker met een missie: Vincent Leus
Op 11 november 2009 werd zijn oudste dochter Emilie aangereden - vermoord, zo-
als hij het noemt- door een jongeman die dronken vier tieners van de weg maaide.  
Twee dagen later moet Emilie de strijd opgeven. Met zijn voordrachten probeert 
Vincent de mensen te sensibiliseren dat drinken en rijden niet samengaan en dit 
zonder een steen te gooien naar wie dan ook. 
Op deze avond hebben we verschillende vrienden naar adem zien happen. Aan-
dachtig, en hier en daar al met het spontane effect om het glas niet meer bij te 
vullen.
Vincent brengt ook voorstellen voor oplossingen, zoals meer controles, strengere straffen en 
het verplicht invoeren van een alcoholslot.  
Met zijn Fonds Emilie Leus beoogt hij drie zaken: verkeerspreventie, de steun aan verkeers-
slachtoffers en het plaatsen van alcolabs in publieke aangelegenheden. 
Noteer alvast 17 april 2017: dan gaan we met z’n allen joggen of stappen: “8000 for Emily”. 
www.fondsemilieleus.be/
De bewonderenswaardige inzet van Vincent mag nooit zonder resultaat zijn. 

Jean-Baptiste Van Damme, Philippe Vande Weghe, Rob Timmermans - LC Ronse-Renaix 

De kapstok
Met Nieuwjaar gaan we stoppen met roken, meer bewegen, dat goed boek eens lezen, tijd maken voor 
familie en ons zelf… Voor meer levenskwaliteit hebben we wat over. Levenskwaliteit is een hoger doel 
waarvoor we concrete plannen willen maken.
LCI heeft ook een hoger doel en geen kleintje. Tegen 2021 willen we wereldwijd meer dan 200 miljoen 
mensen helpen.  Om deze ambitie waar te maken werd in samenwerking met de Boston Consulting Group een visie 
ontwikkeld voor de periode 2016-2020 en is er een strategisch plan uitgewerkt.
Om te slagen in het opzet zijn er vijf onderliggende doelen bepaald:
1. Een concreet plan opstellen om de focus op service te leggen. Een plan dat op de conventie in Chicago zal wor-

den gelanceerd.
2. Het beste merk ter wereld worden op vlak van vrijwilligers werk.
3. De interne werking verbeteren zodat leden, clubs, districten en de overkoepelende organisatie op een excellente 

manier kunnen functioneren.
4. Innoveren om vrijwilligers beter te motiveren om zich te engageren.
5. Meer Lions gefocust laten werken door aangepaste vormingen te geven.
De visie en strategisch plan zijn duidelijk en onderbouwd. Ze vormen een kapstok waaraan een tal van initiatieven 
zullen worden opgehangen.
Op 14 januari gaan we dit volledig uit de doeken doen. Clubvoorzitters, vicevoorzitters, Lions ambassadeurs, kabi-
netsmedewerkers, we verwachten jullie.

Carlos De Troch en Harry Buelens  - commissie GMT/GLT

ƕƕ De leden van LC Denderleeuw Denderlions hun PR heel goed verzorgen en duidelijk ma-
ken:  LIONS MEET HERE ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.fondsemilieleus.be/
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Let’s make Harelbeke “Greet” again 
In 2008 kwam Greet De Keyzer de verkiezing van Obama toelichten. 
Haar nu opnieuw uitnodigen na de tragicomischepotsierlijkespannende battle tus-
sen Hillary en Donald was een evidentie. De meer dan 400 toehoorders, die bij het 
binnenkomen op cola en popcorn vergast werden, hadden de Aula van het CC het 
Spoor tot de nok toe verwachtingsvol gevuld. Met een vlotte babbel schetste Greet 
eerst de voorgeschiedenis daarna de tegenstellingen tussen de twee kemphanen 
en gaf daarna haar visie op welk soort president Trump wel zou kunnen worden. 
Volgens Greet hebben we eigenlijk geluk dat Trump niet een hardliner is zoals de 
uitgesproken republikeinse ideologists. Hij is een pragmatische zakenman die voor 
oplossingen gaat, maar dit misschien niet helemaal volgens de geijkte diplomatieke weg. Zij geeft hem het voordeel 
van de twijfel. Het is nu uitkijken welke medewerkers mee de koers gaan bepalen. In het foyer overschouwde een 
meer dan levensgroot “Oscar”- beeld met Trump haartooi goedkeurend de “Stars en Stripes”- receptie. Begeleid met 
Amerikaanse wijnen werden de U.S. gepimpte hapjes gesmaakt. 
Uitkijken nu naar 2020! 

Carl Dewaele – Commissievoorzitter LC Harelbeke Liederik

Toch een beetje fier…
Zijn we het beste district ? Wellicht J
Zijn we het grootste Vlaamse district ? Zeker !
Eind december waren we in ons land met 7.508 leden:            
               DISTRICT A         1959                                                                          
               DISTRICT B         1947                                                     
               DISTRICT C         1176                                                     
               DISTRICT D         2426                                                     
               MD                        7508                                                    
Met onze 7508 leden geven we jaarlijks ongeveer 5.000.000 euro aan onze doelen !
7508 leden in 282 clubs die de waarden van het Lionisme uitstralen !

 Caroline Vanwynsberghe – Commissie P.R. – LC Oostende BO4

Een nieuwe wind binnen het Lionisme
Met het Centennialgebeuren kwam een nieuwe wind aanwaaien binnen het lionisme: een trend om meer 
ruchtbaarheid te geven aan het begrip “Lions”, lions beter bekend maken bij het brede publiek en van de 
elitaire stempel afgeraken.
De Lions Young Ambassador Award is een ideaal medium om deze doelstelling te realiseren.  YAA is een 
jaarlijks terugkerende wedstrijd waarbij jonge vrijwilligers worden gezocht van 15 tot 18 jaar.  Hiermee wil-
len we jongeren die zich langdurig verdienstelijk opstellen in onze maatschappij in de bloemetjes zetten.
Aan alle club jeugdverantwoordelijken wordt gevraagd om promotie te maken voor deze wedstrijd bij 5 lokale instel-
lingen zoals gemeentebesturen, scholen, opvangtehuizen, jeugdverenigingen, … Het is maar evident dat er gelijktijdig 
wordt uitgelegd wie lions zijn.  Indien elke club zijn verantwoordelijkheid opneemt, dan betekent dat in ons district 
er maar liefst bij 270 (= 54 x 5) instellingen promo wordt gemaakt.  De beoogde instellingen betreffen mensen uit 
alle lagen van de bevolking.  En doordat we lokaal werken en lions een mooi verspreid netwerk hebben, bereiken we 
op die manier Vlaanderen volledig, van De Panne tot Sint-Niklaas.  Zo zie je maar wat de kracht kan zijn van onze 
organisatie!
Meer info over de wedstrijd YAA op www.lions.be en voor vragen: pascaldemoor@telenet.be

ƕƕ Het BAD festival op donderdag 27 april doorgaat en reeds in volle voorbereiding is ?Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions.be/young-ambassadors-award/
mailto:pascaldemoor%40telenet.be?subject=
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Jingle bells, jingle bells, jingle all the way
Ook deze laatste week vóór Kerst werden voor de elfde maal op rij kerst-
pakketten gevuld door de dames van Lions Club Oostende BO4. Claudine 
Michel nam naar jaarlijkse traditie de organisatie op zich en maakte de 
leden enthousiast om zoveel mogelijk materiaal bij mekaar te sprokkelen: 
van koekjes en wafeltjes, pasta, fruitsap en andere lekkernijen tot kaarsjes 
en servetten, parfum, een mooi stuk speelgoed, … Alles werd verdeeld en 
verpakt tot 43 prachtige kerstpakketten. Ook dit jaar waren de mensen 
van Arcade, die de pakketten in ontvangst mochten nemen, dolgelukkig. 
Zij kunnen op hun beurt 43 kansarme Oostendse gezinnen een brede glimlach op het gezicht toveren. Een eindejaars-
actie om jaarlijks te blijven doen, want het is immers elk jaar Kerst voor iedereen!

An Mommaerts – Vice Voorzitter LC Oostende BO4

Shaken not stirred

Het eerste punt zal intussen voor ieder zichzelf respecterend Lions lid wel duidelijk zijn. Maar dat het na onze op-
richting nog 70 jaar heeft geduurd voor er gemengde clubs ‘mogen’ bestaan?  En wat zien we, na die 30 jaar dat het 
woordje male geschrapt werd uit de statuten?  Dat in ons eigen district amper 4% van de leden vrouw zijn… 
Is een service-club voor de vrouwen niet aantrekkelijk genoeg? Er zijn talloze voorbeelden dat dit wèl zo is, en niet 
van de minste. 
Is het zich ten dienste stellen van de minstbedeelden of de uitvoering van we serve uitsluitend voorbehouden voor 
mannelijke exemplaren van onze mensheid?  Belachelijke vraag.
Kunnen mannen dan beter organiseren of delegeren?  Kijk eens naar het gemiddelde huishouden en je weet wel beter. 
Zijn het uitsluitend mannen die een beroep uitoefenen dat hen voldoende netwerk verleent om efficiënt aan dienst-
verlening te doen? 
De activiteiten en sociale werken van de 100% damesclubs bewijzen het tegendeel. 
Hoe komt het dan dat er 
1. zo weinig clubs in District 112 gemengd zijn? 
2. mannelijke leden zijn die zich hardnekkig verzetten? 
3. er geen schot in de zaak komt, ondanks aandringen van onze past en huidige gouverneur, en zelfs de Internati-

onal President? 
Waarom is ùw club niet gemengd? Waarom bent ù tegen M/V clubs? 
Wat houdt ons tegen om eindelijk de handen in elkaar te slaan en mekaar aan te vullen in acties en dienstverlening? 
In het dagelijkse leven èn in ons beroepsleven hebben we daar toch geen probleem mee. 
De redactie van uw Flash zou zeer graag uw ongezouten mening horen op flash-reacties@lions112a.be

Rob Timmermans - Secretaris Flash commissie 

ƕƕ Lions Club Ronse reeds 378 deelnemers telt voor deze editie van de vredesposter? Voor 
een algemeen filmpje over vredesposter: https://www.youtube.com/
ƕƕ Vergeet niet dat we op zondag 26 maart 50.000 bomen planten in Vlaanderen en ook zwerf-
vuil opruimen !!!

Wist je dat?

De International Association of Lions Clubs werd in 1917 in Chicago, Illinois, USA opgericht.  
Op de conventie te Taipeh in 1987 werd het woordje ‘male’ geschrapt uit de internationale 
statuten. In de daaropvolgende jaren werden in ons Multiple District 112, de toen reeds 
bestaande Lioness Clubs omgevormd tot volwaardige Lions Clubs en werden vanaf dan 
ook nieuwe damesclubs opgericht. Ook het oprichten van gemengde clubs behoort sinds 
Taipeh tot de mogelijkheden.

(* zie laatste Wist-je-datje)

http://www.lions-112a.be
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Vlaamse topartiesten voor X-mas-4-all
Project van Lions Club Oostkamp
Voor de zesde maal op rij organiseerde LC Oostkamp in de maand december hun X-
mas-4-all project. Lions Club Oostkamp maakt in aanloop naar de eindejaarsfeesten 
kerstpakketten die verdeeld worden aan de minderbedeelden via de OCMW’s van de 
gemeenten Oostkamp, Beernem en Zedelgem. Er werden dit jaar niet minder dan 
250 pakketten uitgedeeld aan alleenstaande moeders en hun kinderen
Om het geheel mede te financieren werd op de kar gesprongen van het “Wintercon-
cert Helmut & Friends” met uiteraard Helmut Lotti, Raymond van het Groenewoud, 
An Pierlé en Tine Reymer. Het ging om een dubbelconcert op zondag 18 december 
2016 om 15u en om 20u30 in de Sint-Pieterskerk van Oostkamp.
Jelle Van Riet, partner van Helmut Lotti, verwoordt het project als volgt in het pro-
grammaboekje: “X-mas-4-all, een project van LC Oostkamp, wil Kerstmis voor iedereen. Om die reden bezorgt de club, 
samen met de OCMW diensten uit de omgeving, elk jaar zo veel mogelijk kerstmanden aan mensen in nood. Opdat 
ook zij zich uitgenodigd zouden weten op het bijzondere feest dat Kerstmis toch is en blijft. Opdat ook zij zich geliefd 
zouden voelen. Ook al is het maar voor heel even.”
Een uitverkocht dubbelconcert, een sfeervol ingerichte kerk, een mix van zachte kerstliederen, pop- en enkele klas-
siekers zoals Raymonds  ‘Maria, ik hou van jou’ maakten een succes van deze muzikale avond. 
Helmut Lotti zelf voelt zich nauw betrokken met kinderen in armoede – hij maakte speciaal voor hen het liedje “Ar-
moe!” – en steunt volop de actie X-mas-4-all. Op de foto een glunderende Helmut Lotti met een kerstpakket en ons 
lions lid Wim Anseeuw, trekker van het project.

Philippe De Wulf – Secretaris LC Oostkamp

Nieuws uit Leoland
Er viel heel wat te smaken op de jaarlijkse wijnproefavond van Leo Gent Klokke Roeland. Ons smakenpallet bestond 
dit jaar uit een gevarieerd aanbod topwijnen die tegen een gunstige prijsje aangeboden werden. Onze nieuwe leden 
hadden de smaak snel te pakken en hielpen als volwaardige sommeliers mee aan deze succesvolle editie. We heffen 
graag het glas om iedereen te bedanken die ons gesteund heeft. En we sprongen en we zongen en we zijn zo blij, 
want met de opgebrachte centen maakten we heel wat kinderen blij. Leo Gent Klokke Roeland schreef samen met 
91 kinderen van Pleegzorg Oost-Vlaanderen een mooie brief naar de Sint. De goede man maakte voor elk kind tijd en 
beloonde hen met een persoonlijk geschenk. Op het feest kon je een mooie pietenmuts maken, pietendiploma beha-
len, een sinttekening maken of boetseren met de knutselpiet. Er waren niet alleen koekjes en snoepjes maar men kon 
ook smullen van een heuse chocolade fontein of van zelfgemaakte donuts. We genoten van alle warme reacties en 
kijken alvast uit naar het nieuwe jaar!

Thomas Buseyne - Leo Club Gent Klokke Roeland 

Mopjes
Onze mopjesrubriek werd deze maand even opgeborgen. Een lezer vond de mopjes niet ‘lionswaardig’. Graag tegen 
20/1 jullie inzendingen met leuke vernieuwende moppen of laat ons weten of deze rubriek mag verdwijnen...
flash-reacties@lions112a.be

ƕƕ * ‘Shaken, not stirred’ verwijst naar de lievelingscocktail van James Bond ? Roeren, maar 
niet schudden…Dat voor het idee dames in mannenclubs… ?

Wist je dat?

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

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
Gent Scaldis Declercq Tom
Harelbeke Liederik Romano Fabien
Harelbeke Liederik Vanneste Paul
Harelbeke Liederik Van Wonterghem Gregory
Oostende BO4 Morel Karen
Roeselare Camerlynck Filip
Zelzate Krekenland Devriese Karl
Zelzate Krekenland Vanderhaeghen Tomas
Zelzate Krekenland Nevejans Luc
Zelzate Krekenland Van Den Bulcke Luc
Zelzate Krekenland Snauwaert Philippe

Deadline artikels flash februari: 20 januari

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