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LET’S MAKE LIONS GREAT AGAIN!

Grapje – natuurlijk is Lions great, zeker in 112A. Veel districten in Europa doen het ons niet na 
– jaar na jaar blijven groeien in ledenaantallen. En toch – misschien toch even wat cijfers erbij 
halen – we focussen daarbij voor één keer op leden die ons vaarwel zeggen:

Clubverlaters 112A B C D Totaal

7/2011 - 8/2016    349 590 571 762 2.272

Voor de volledigheid: ons district boekt een positief saldo over deze periode van 5 jaar – kreeg 
over dezelfde periode 435 nieuwe leden, en dus een positief netto-resultaat.
Maar laat ons even stilstaan bij de exit-cijfers. 
Helaas zijn er overlijdens, maar de impact op deze cijfers is niet echt signifikant.
Daarentegen is er zeker 25% van de leden die in de eerste 5 jaar van hun Lionsbestaan de club-
deur achter zich dichttrekken.
En nog: de andere districten hebben meer nieuwe leden aangetrokken – maar zien er ook meer 
vertrekken. Hoe kan dat nu?
Ter overweging:
1. Hebben we wel voldoende voor ogen welk soort leden we willen – welk profiel, welke moti-

vatie? Ik zie hier en daar een club die heel wat kandidaten afwijst – op wat is dit gebaseerd? 
Clubs: ’bezint eer ge begint!’

2. Worden onze nieuwe leden voldoende gebriefd over wat verwacht wordt van een Lionslid?
3. Worden onze nieuwe leden voldoende snel – vanaf jaar 1 – opgenomen in een commissie, 

voldoende snel betrokken bij het organiseren van clubactiviteiten? Wordt er voldoende ge-
vraagd naar en rekening gehouden met hun input?

4. Doen de peters hun werk – info geven, de vinger aan de pols houden, het nieuwe lid introdu-
ceren bij andere leden, haar/hem meenemen op bezoek bij andere clubs, naar de zoneverga-
dering, enz.?

5. Doet de commissie effectieven haar werk – signalen geven bij absenteïsme van een lid, 
stemmingmakerij in de club, groeiende tegenstellingen tussen leden, enz.

6. Ander aspect is: jongere leden hebben een ander tijdsgebruik dan ouderen – hebben we daar 
als club oog voor? Kostprijs van het lidmaatschap: idem.

7. Enkel een actieve club is een club met tevreden en door Lions gepassioneerde leden. ‘We 
Serve’ in woord én daad blijft de meest motiverende dimensie van ons Lionisme.

Een laatste overweging: bepaalde zinsneden zouden moeten ‘verboden’ zijn in onze clubverga-
deringen – zoals: ‘We hebben dit altijd zo gedaan’,’ In onze tijd…’, en ik kan er zo nog wel wat 
bedenken.
Let us make Lions greater – and ever more LIONS!

Patrik
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Centennial Big Spring Event District A en B
Samen uit, samen thuis!
Zoals het goede collega’s en buren betaamt, sloegen de twee Vlaamse Lionsdistricten de handen in elkaar om het 
Big Spring Event van 26 maart 2017 tot een memorabel project te laten uitgroeien. Een stuurgroep onder leiding van 
Harry Buelens en Werner Van Oosterwyck en Chris De Pauw-D’Haeyer als districtsverantwoordelijken, hebben con-
venanten opgesteld, een werkplan ontwikkeld, werkafspraken gemaakt, er werd vergaderd en vooral gewerkt. Ook in 
de districten zélf stonden de radertjes niet stil: zonevoorzitters, clubvoorzitters en hun Centennialverantwoordelijken 
werden gemobiliseerd, Lionsleden werden gemotiveerd… 
Ondertussen staan we een goede maand voor het event. De neuzen staan in dezelfde richting. Ons gemeenschappe-
lijk doel is immers duidelijk: 26 maart 2017 ten dienste staan van het milieu en wel met twee activiteiten: zwerfvuil 
opruimen en bomen planten. Op twintig verschillende locaties verspreid over Vlaanderen willen we 4000 personen 
te mobiliseren om 50.000 bomen te planten en zwerfvuil op te ruimen. We doen dit in samenwerking met en onder-
steund door OVAM, het AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS VLAANDEREN en de BOSGROEPEN.
Het project wordt omkaderd door een gezonde communicatie, intern en extern. De e-mails, de Flashes, de Facebook 
berichten (@lionsowvl en @LionsCentennial112AB), de Twitterberichten (@LionsBelgium112), Instagram (#lions-
100bigspring en #lions100be), de powerpoints, de bespeling van de media en natuurlijk ook de mond-aan-mond 
communicatie zorgen voor een nooit geziene vernieuwing in de manier waarop Lions met elkaar communiceren. De 
stand van zaken? 10.000 flyers werden verdeeld, hesjes, buttons, bewegwijzering, opruimmateriaal is ter beschikking 
gesteld, boomplantborden worden voorzien - de logistiek draait op volle toeren!
Ook BV’s en notabelen zoals minister Schauvliege hebben zich geëngageerd. Jill Peeters – weervrouw en milieudes-
kundige – heeft aanvaard als meter op te treden voor onze Lions Centennial actiedag. Maar vooral de onbaatzuch-
tige inzet van vele Leo- en Lionsvrienden en hun relaties is en blijft natuurlijk de klap op de vuurpijl.
Beste Lion: u kan en mag dus niet ontbreken op deze unieke dag van onze twee districten. Aarzel dus niet en meld u 
aan bij uw club !
En bedenk: samen zijn we sterk!

Caroline Vanwynsberghe (District A) - Marc De Kegel (District B)

http://www.lions-112a.be
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Protocol bij het overlijden van een clublid
Het overlijden van een Lionslid is in eerste instantie een ingrijpend gebeuren voor de club. Iedere club zal dit op zijn 
manier aanpakken in overleg met de familie van de overledene.
Wat er niet mag worden vergeten, is het district verwittigen via de protocolchef i.c. Maria-Pia Dierick-Vandenbulcke, 
die op haar beurt de Gouverneur en de leden van het kabinet inlicht. 
Het is de gewoonte dat de gouverneur of een vertegenwoordiger van het kabinet de uitvaart bijwoont. 
In naam van het district wordt er voor een rouwboeket gezorgd tenzij er andere wensen zijn zoals b.v. een gift voor 
een goed doel.
Tenslotte verwacht de redactie van de Flash en de Lion een ‘In Memoriam’ met elektronische foto van de overledene. 
Deze wordt gepubliceerd in het eerstvolgend nummer en wordt ook gebruikt op de districtsconventie op 29 april, 
waar er even wordt stil gestaan bij alle Lionsvrienden die ons verlieten in het afgelopen jaar. 

Maria-Pia Dierick-Vandenbulcke - pia.dierick@telenet.be - 0479/978 974

OMAR OMAR OMAR
Of liever Kreeft Kreeft Kreeft op het Kreeftenfestival bij Lions Club Kortrijk Leie dat elk jaar doorgaat op de 2de woens-
dag van januari. Full house ! Willy Delaere (LC Mercurius) vierde niet alleen zijn 92ste verjaardag, maar werd verrast 
met een International President’s Award, een uitzonderlijke onderscheiding voor zijn jarenlange “we serve” inzet !
Iedereen was goedgeluimd, spijs en drank waren top, en de compagnie was van de bovenste plank. Het was dan ook 
niet moeilijk om een reeks vrolijke beelden te schieten.

3 of a Special Kind
Bij Lions Club Damme werden er maar liefst 3 nieuwe leden geïntroniseerd. Dit ging gepaard met de nodige luister ! 
Erik, Johan en Thijs: welkom in de grootste serviceclub ter wereld !

ƕƕ De Districtsconventie doorgaat op zaterdag 29/04 in het College Heilige Maagd te Den-
dermonde?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Help !!!
Medico Lions Clubs Belgium vzw is een Belgische niet-gouvernementele organisa-
tie, die opgericht werd in 1981.
Zijn werking wordt verzekerd door lionsleden alleen en elke ontvangen gift wordt 
volledig aan een geselecteerd project besteed. Buiten enkele taksen en bankkosten 
zijn er geen andere werkingskosten ! Oorspronkelijk bestond het doel erin om projecten van sociale geneeskunde te 
steunen in Congo, Rwanda en Burundi maar thans worden ook projecten in andere Afrikaanse landen, Azië, Centraal- 
en Zuid-Amerika gesteund.
Omdat het helpen van slechtzienden één van de doelstellingen van Lions Clubs International is, heeft Medico in het 
verleden reeds enkele brilleninzamelacties ondernomen. waarbij honderdduizenden brillen ingezameld en gerecy-
cleerd werden  in samenwerking met het Europese sorteer- en reconditioneringscentrum in Le Havre.  Een deel hier-
van vond zijn weg naar een Belgisch project in Arequipa, Peru. Na de succesvolle editie van vorig jaar, wordt ook dit 
werkjaar een nieuwe brilleninzamelactie ondernomen. Gezien de medewerking van de clubs uit ons district nog niet 
overweldigend is, wordt hierbij een nieuwe warme oproep tot deelname gelanceerd, waarbij de ingezamelde brillen 
kunnen afgegeven worden op de districtsconventie in Dendermonde op zaterdag 29 april 2017 of, ten laatste op de 
nationale Lionsconventie in Edingen op zaterdag 10 juni 2017.
De inzameling betreft niet alleen ‘gewone’ brillen, maar ook leesbrillen, zonnebrillen (die niet op sterkte hoeven te zijn), 
kinderbrillen en monturen. Ingezamelde brillen worden nagekeken en klaargemaakt voor hergebruik door Medico 
France. Zij worden aansluitend gratis verdeeld aan de bevolking in derdewereldlanden.
Indien gewenst, zijn inzameldozen te verkrijgen op eenvoudige aanvraag bij Marc Cosyns, (Marc.Cosyns@ec.europa.
eu).

Jacques DE MOOR -  Voorzitter vzw Medico Lions Clubs Belgium.

De Gempersteeg
De Gempersteeg is één van de sociale werken die L.C. Brugge-Zeehaven al enkele jaren met een milde gift steunt.  
Aan de Kruispoort te Brugge, vooraan in de Moerkerkesteenweg, hebben zij een pand waar er voor dagopvang ge-
zorgd wordt van patiënten met psychische problemen. Deze personen wonen meestal zelfstandig en om de dag 
zinvol in te vullen gaan ze naar de Gempersteeg.  
Daar wordt er wat gewerkt in het atelier (een soort beschutte werkplaats) en tal van andere activiteiten worden 
er georganiseerd.  Koken voor de groep, maken van confituur voor de kerstmarkt…Creatieve bezigheden en gezel-
schapsspelen staan er ook op het programma. De gasten worden door competent personeel opgevangen, die ook 
wandelingen en daguitstappen uitstippelen. Ook hebben zij in Assebroek een grote tuin waar zij groenten kweken en 
fruitbomen staan hebben.
Maar zoals overal, is er voor zo’n werk of begeleiding steeds geld tekort.  Daar dragen wij als Lions ons steentje bij.  
Ieder jaar is er wel iets dat aan vervanging toe is: de stoelen, een muziekinstallatie, de computer(s) en andere dingen. 
Altijd is de vreugde en de dankbaarheid groot van de verantwoordelijken voor hetgeen wij ieder jaar schenken.  

Lions Club Brugge-Zeehaven

ƕƕ Peter Dudal, onze districtspenningmeester van LC Blankenberge ook een radiozendama-
teur is ? Hij heeft uitzonderlijk een speciale roepnaam OR100LCI van het Belgisch Instituut voor 
postdiensten en telecommunicatie, BIPT kunnen bekomen om gedurende de maand maart 
2017 te mogen gebruiken om het lionisme, in het bijzonder onze Centennial, te promoten via de 
korte golf. Wat hij als radiozendamateur doet, kan je nalezen op www.uba.be en/of www.on6br.
be. Bijgestaan door zijn zoon Frederik ON8ZL en/of andere radio-zendamateurs zal hij geduren-
de onze nationale Centennialday een radio-zendstation opstellen in de voorziene tent (met een 
draadantenne van +/- 40m). Bedoeling die dag is natuurlijk onze 100ste verjaardag wereldwijd 
te promoten via diverse telecommunicatiemethoden : spraak, morse, digitale modes, … wereld-
wijd, hopelijk zelfs Oak Brook.
ƕƕ De deadline voor de Young Ambassador Award  verstrijkt op 28/2 ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
mailto:Marc.Cosyns%40ec.europa.eu?subject=
mailto:Marc.Cosyns%40ec.europa.eu?subject=
http://www.uba.be
http://www.on6br.be
http://www.on6br.be
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ƕƕ In 1985 kreeg Medico Lions Clubs Belgium vzw de vergunning van de FOD Financiën om 
fiscale attesten af te leveren voor giften aan projecten in ontwikkelingslanden. Deze vergunning 
werd onlangs vernieuwd tot 2021. Elke fysische persoon of rechtspersoon die een gift doet 
van minimaal 40 EUR op jaarbasis ontvangt het daaropvolgende jaar een fiscaal attest. Uw 
gift wordt dankbaar aanvaard door vzw Medico Lions Clubs Belgium op: Medico Lions Clubs 
Belgium vzw Houba de Strooperlaan 90 1020 Brussel. Bankrekeningnummer ING BE02 3631 
3256 0240.

L.V.D.A.
In de ‘Lionstaal’ worden dikwijls afkortingen gebruikt, maar waarvoor staan ze ? 
Dé Lijst Van De Afkortingen :
MJF: Melvin Jones Fellow (dat wordt je wanneer je een ‘Melvin Jones’ ereteken krijgt)
LCI: Lions Clubs International (viert 100 jaar dit jaar)
LCIF: Lions Clubs International Foundation (de sociale commissie van LCI)
LCICON: Lions Clubs International  CONvention  (nu eind juni in Chicago)
DG: District Gouverneur (dit werkjaar Patrik Vervinckt )
PDG: Past District Governor (ons district telt er 22)
IPDG : Immediate Past District Governor (Gouverneur van het vorige werkjaar)
CC: Council Chairperson  (voorzitter van de gouverneursraad, volgend jaar Harry Buelens)
ID: International Director (Elien Van Dille voor 2016-2018)
IP: International President (Bob Corlew)
GV en ZV:  GewestVoorzitter en ZoneVoorzitter (ons district telt er respectievelijk 4 en 8)
MD: Multiple District (de 4 districten van België vormen het MD 112)
GMT en GLT: Global Memberschip Team en Global Leadership Team
CEP of CQI: Club Excellence Program veranderde onlangs in Club Quality Initiatif (evaluatie ledenbestand van je eigen 
club)
RME: Rapport Mensuel des Effectifs (belangrijk voor de secretarissen : maandelijkse rapportering van het aantal 
leden in een club)
CGL: Certified Lions Guide (na speciale opleiding begeleiden deze leden nieuwe clubs)
SOHAP: Special Olympics Healthy Athletes Program
YAA: Young Ambassador Award

André Goethals, IPDG

20 X 5 = 100
Dit Lions werkjaar is de aanloop naar onze Centennial en onze club houdt 20 statutaire 
vergaderingen. Dus hebben wij bij LC Gent Scaldis ons jaar opgeknipt in 20 periodes van 5 
jaar om  - als onze rode draad - onze 100 jaar Lionisme te illustreren over het jaar heen. Elke 
statutaire vergadering hebben wij een korte toelichting over de hoogtepunten in 5 jaar van 
de geschiedenis van de Lions.
Op dinsdag 10 januari belichtte onze 9de statutaire vergadering dus de periode 1957-1962
In deze periode werd in 1965 de “The Melvin Jones Lions International Memorial” opgericht, 
ter ere en ter nagedachtenis van onze stichter Melvin Jones in zijn geboortestad Fort Tho-
mas, Arizona (°13 januari 1879 en +1 juni 1961, Flossmoor, Illinois)
Elk jaar, op 13 januari - de overlijdensverjaardag van Melvin Jones - wordt er ter plaatse een 
een kleine herdenkingsceremonie gehouden : The Re-Dedication Ceremonies
Op onze vergadering hadden wij ons menu opgesmukt met een illustratie van deze Memorial.
In juni 1999 heeft onze Lions International Board dit 15 meter hoge “spits-monument” erkend als een  “International 
Shrine”. Als je ooit reist door het zuidwesten van de Verenigde Staten, en je Arizona doorkruist,  is het een aanrader 
onze stichters geboorteplaats en monument even te bezoeken. Verdere info : http://www.lions-mjm.org/

Philippe DELVA, Voorzitter LC Gent Scaldis 2016 - 2017

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-mjm.org/
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Een rappe rapper
Evrard Jamin (LC Kortrijk) heeft soms poëtische uitspattingen van verschillende aard
Deze keer heeft hij de lions, haar leden, de doelstellingen en de centennial in rap, trap, oftewel hiphopstijl beschreven. 
Denk er een ritmische achtergrond bij en geniet!

A CENTURY OF SERVING THOSE IN NEED
A POETIC TRIBUTE TO ALL MEMBERS OF THE LIONS SERVICE CLUBS IN THE WORLD

SERVE THE POOR - WHO LIVE IN THE DARK
DO IT BEFORE - THEY ARE KILLED BY A SHARK
LIFE IS TO SHORT- FOR THOSE WHO DON’T EAT
BY WALKING ON A CORD - IT’S BALANCE THEY NEED
A HAND ON THEIR SHOULDER - A PLACE TO LIVE
SO THEY’LL FEEL BOULDER - BECAUSE WE GIVE
THEY LIVE DEPENDING - ON PEOPLE LIKE US
THEY HOPE FOR A GOOD ENDING - LET’S NOT MAKE A FUSS
WE LIONS ARE FRIENDS - OF THE PEOPLE IN NEED
IT ALL MAKES SENSE - WHAT COUNTS  IS THE DEED

Evrard Jamin – LC Kortrijk

LCIF
OPROEP AAN ALLE CLUBVOORZITTERS & CLUBSECRETARISSEN
NIEUWE FUNCTIE VAN CLUB LCIF COORDINATOR

• De Club LCIF Coördinator is een officiële functie in het leven geroepen door Oak Brook en 
opgenomen in de organisatie van het LCIF

• Wordt in District 112A het liefst toevertrouwd aan de Lions Ambassadeur van de club
• De Club LCIF Coördinator bekleedt de functie voor één jaar
• De functie dient ieder jaar door de Clubvoorzitter bevestigd te worden
• De Club LCIF Coördinator maakt deel uit van het Clubcomité.

TAKEN VAN EEN CLUB LCIF COORDINATOR
• De Club LCIF Coördinator is de Ambassadeur van het LCIF op clubniveau
• Hij zal een PowerPoint uiteenzetting over het LCIF geven in de club
• Hij zal de humanitaire acties van het LCIF bespreekbaar maken in de club
• Hij zal zijn club motiveren om eventueel een speciale fundraising voor het LCIF te organiseren
• Hij zal de humanitair acties van het LCIF lokaal en mondiaal helpen ontwikkelen
• Hij zal zijn club bijstaan bij het aanvragen van een Grant en zo zijn club helpen sneller zijn sociale ambitie waar 

te maken.
• Hij vervult een public relation functie om de solidaire houding tussen de 46.910 Lions clubs verspreid over 210 

landen te promoten.

http://www.lcif.org/EN/index.php

PDG Roland De Paepe - LCIF Coördinator District 112A 2016-2018

ƕƕ LC Wetteren stickers plakte ?Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lcif.org/EN/index.php 
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Nieuws uit Leoland
Leoclub Roeselare mag terugblikken op een geslaagde editie van ‘Aan Tafel’. Voor het 
vijfde jaar op rij hebben we familie, vrienden en Leo’s uitgenodigd voor een gezellige 
avond waarbij de clubleden voor heel wat lekkers hebben gezorgd. Hun beste kook-
kunsten hebben ze opnieuw naar boven gehaald en dit werd ten zeerste gewaardeerd 
door onze gasten. Met een verrassingsact van de kerstmannen- en vrouw en de vele 
cadeautjes werd deze editie een voltreffer. Onze goede doelen (Login en Boas) zullen 
we dit jaar extra kunnen verwennen met leuke activiteiten. Als voorzitter blik ik trots 
terug op dit evenement en wil ik de leden extra bedanken. 
Leoclub Roeselare is een kleine club -we tellen slechts vijf leden- maar kunnen toch 
ieder jaar mooie dingen verwezenlijken. Wij denken natuurlijk ook aan de toekomst van onze club en zijn steeds op 
zoek naar jonge enthousiaste mensen! Kent u iemand uit regio Roeselare die zin heeft om deel uit te maken van de 
Leofamilie? Neem dan contact op met ons en een uitnodiging voor de volgende vergadering of activiteit volgt!

Sarah Allaert - Voorzitter Leoclub Roeselare

Onze Lions Ambassadors aan zet 
Op 14 januari nodigden we onze Lions Ambassadors uit voor een heuse opleidingsdag in de 
Holiday Inn te Gent. Met hen hadden we ook alle clubvoorzitters en de 1e vice-voorzitters uitge-
nodigd. Een hoogdag voor het district!
Net iets meer dan 40 clubs waren vertegenwoordigd – een 12-tal ontbraken op het appel.
Het LCI Forward, het nieuwe ambitieuze strategische plan van Lions Clubs International werd 
door Harry uit de doeken gedaan. Kern ervan is: MEER mensen hebben ons nodig de komende 
jaren, zie dat we d’er klaar voor zijn. Neen zeggen aan mensen in nood is onze regel niet…
De komende maanden zal meer en meer over dit plan gecommuniceerd worden, met de for-
mele kick-off in Chicago.
Heel veel aandacht ook voor het LCIF; de Italiaanse LCIF-coördinatrice, Claudia Balduzzi, vertelde ons over de schrij-
nende toestanden na de aardbeving in Armatrice, en de aangrijpende manier hoe LCIF in zo’n dramatische situatie te 
werk gaat. Snel, efficiënt, ingrijpend, met steun van de Italiaanse Lions-organisatie – snel en zichtbaar aanwezig op 
het terrein. Ontroerend om zien!
Enkele statements van Claudia:
• Clubs, Think Big, Think LCIF-grants!
• Sociale projecten – de bron van Lions-fierheid voor onze leden!
• Life is a gift – our gifts mean life for others!
• Ten slotte: ‘It’s all about a flow of donations – recurrente donaties door onze clubs aan het 

LCIF!
Roland gaf een toelichting bij de rol van de Lions-Ambassador als LCIF-clubcoördinator. Daar komen we nog uitge-
breid op terug.

Patrik Vervinckt - DG

Voor elk wat wils
Noteer alvast de volgende opleidingen!

Harry Buelens en Carlos De Troch -GMT/GLT

• Nieuwe leden per gewest op volgende data:  08/3 Gewest I – 22/3 Gewest II – 29/3 Gewest III en 3/5 Gewest IV 
• Opleiding nieuwe besturen op 24/04 
• Zone- en gewestvoorzitters op 20/05 

http://www.lions-112a.be
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Niet zomaar een HAP-je
Since years, Lions & Leo’s participate as volunteers at the Special Olym-
pics in the Healthy Athletes Program (HAP), giving athletes the oppor-
tunity to get fully screened. Core tasks: welcoming and accompagning athletes to the different screening rooms, 
making promotion for HAP on site, encoding data, ...
Volunteers are needed in LOMMEL on following dates:

• 25/5: 1pm to 5 pm
•  26/5: 10am to 6pm
•  27/5: 10am to 6pm

More information on how to subscribe will be sent per email in the coming weeks !

Eén euro!
Als “We serve” het motto is van Lions Clubs International, dan mogen we gerust zeggen 
dat het event dat Lions Club Tielt organiseerde op 7 januari van dit jaar zeer goed beant-
woordde aan dat credo. 
Dit event werd voor de tweede keer georganiseerd en werd naar aanleiding van het suc-
ces van het eerste jaar uitgebreid. Er werd een grotere zaal voorzien en er werden meer 
uitnodigingen verstuurd. 
Zo’n 340 financieel- en sociaal minderbedeelden uit Tielt en omliggende gemeenten mochten voor 1 
(één !!) symbolische euro aanschuiven aan de feestdis. De genodigden werden ontvangen voor een 
aperitief, soep, een hoofdgerecht, koffie en dessert.
De kinderen werden onthaald op een optreden van Piekenot en voor de volwassenen werd de muzikale 
omlijsting verzorgd door Marino Punk.
Zo’n 60 vrijwilligers, waarvan 30 kinderen, van Lions Club Tielt bedienden de aanwezigen op hun wen-
ken. 
Na het dessert kwamen de “Drie Koningen” langs die aan alle aanwezige kinderen speelgoed overhan-
digden en ook aan alle volwassenen een pakket handdoeken.
De aanwezige Lions-members keken ernaar en zagen dat het zeer goed was !

Voor de Commissie: Filip Leupe, Bart Vanlerberghe  en Jeroen Dewulf - LC Tielt

Zo maar…
Januari wordt sedert de jongste twee jaar de maand waarin onze voorzitters, ambassadeurs en/of andere officials 
overspoeld worden met informatie over onze internationale Lions organisatie en haar werking. Dit jaar ging het over 
een nieuw strategisch plan voor 2016 - 2020 met als doel jaarlijks wereldwijd 200 miljoen mensen  te helpen! 
Buitengewoon lovenswaardig en een hele eer om er deel van te kunnen uitmaken!  Hopelijk stroomt die informatie 
ook door naar alle leden in onze clubs. De realisatie van het doel begint immers in elke lokale Lionsclub. Vernieuwde 
aanpak van en strategische plannen maken voor de keuze van sociale doelgroepen, voor werving en behoud van le-
den, voor kwaliteit van onze clubwerking en voor uitstraling van onze organisatie, is daarom de uitdaging vandaag en 
morgen. We pleiten ervoor regelmatig een Lions moment in te lassen en LCIF te steunen.  De getuigenis van Claudia 
Balduzzi, LCIF Coordinator Italy, op de opleiding Lions Ambassadors van 14/01 over de steun voor de aardbevingen 
in Italië toonde overtuigend aan hoe inderdaad elke cent volledig terecht komt bij de hulpbehoevenden. 

Carlos De Troch en Harry Buelens – Commissie GMT/GLT

ƕƕ Op 4 maart Lions Club International in de UNO zetelt ?Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Mopjes
Op algemeen verzoek en vele reacties werd deze rubriek terug opgenomen !

Een oude man zit in een café rustig een kop koffie te drinken.   Op zeker moment komt er een jonge knul binnen met 
een felgekleurde hanenkam als kapsel.  De oude man staart de knul een tijdje aan, totdat de knul het zat wordt.  Hij 
loopt naar de oude man toe en vraagt of er ‘iets te zien’ is ?  Nou, zegt de man, vroeger in het leger deden wij het -bij 
gebrek aan vrouwen-  wel eens met dieren… Zo heb ik het eens met een kip gedaan, en ik vroeg mij af of jij het resul-
taat daarvan bent.

De leraar aan zijn klas: volgende week maandag klasfoto. Vooral dit weekend niet trainen om te glimlachen, we moe-
ten jullie kunnen herkennen!

Een vrouw vraagt aan haar man: “ zoetje, waar heb jij het boek “De kunst om honderd jaar te worden” weg geborgen?
De man antwoordt: “ Ik heb dat weggegooid. Ik heb je moeder erop betrapt die te willen lezen”.

Een man, Léonard genaamd, gezeten aan de bar, leest het volgende bord met aanbiedingen: pils 2 euro - sandwich 
met kip : 4 euro - masturberen : 15 euro 
De dienster bekijkend, super aantrekkelijk met zwarte haren, achter de bar, en na even getwijfeld te hebben, vraagt hij 
haar : Heu, de masturbatie, doet gij die ? 
Met een geile blik en een lage stem antwoordt zij : jazeker, mooie jongen... 
Goed, zegt hij, wilt ge dan uw handen goed wassen want ik wil een sandwich met kip.

Ik belde een oude vriend op om te vragen hoe het met hem ging.
Hij zei dat hij bezig was met een “thermische aqua-behandeling van keramiek, aluminium en staal in een indringende 
omgeving”
Ik was zeer onder de indruk.
Maar nu ik erover nadenk, ik heb begrepen dat hij de afwas deed met warm water onder het toezicht van zijn vrouw.

Alle goeie Lions-vergaderingen eindigen met een leuke mop, behalve die waar de vergadering zelf een grote klucht 
was.

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

04/03/2017 LC Herzele: Casino Royal by Leo Club Herzele
08/03/2017 Infosessie nieuwe leden gewest 1
17/03/2017 LC Assenede Diederik: KWIST’ET
22/03/2017 Infosessie nieuwe leden gewest 2
24/03/2017 LC Blankenberge: Lions in CC
26/03/2017 Nationale Centennial Actiedag
29/03/2017 Infosessie nieuwe leden gewest 3
24/04/2017 Opleiding nieuwe besturen
27/04/2017 BAD Festival
28/04/2017 LC Eeklo Meetjesland: 50-jarig jubileum
03/05/2017 Infosessie nieuwe leden gewest 4
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
Damme-Zwin Gailliaert Thijs
Damme-Zwin Steelandt Johan
Damme-Zwin Wolfs Erik
De Haan Permekeland Vandenborre Bart
Gent Scaldis Declercq Tom
Roeselare Cosaert Ignace
Ronse-Renaix Glibert Pieter
Zelzate Krekenland Vanderhaeghen Tomas
Zelzate Krekenland Devriese Karl
Zelzate Krekenland Nevejans Luc
Zelzate Krekenland Van Den Bulcke Luc
Zelzate Krekenland Snauwaert Philippe

In Memoriam

Club Naam Voornaam

Izegem Vandemeulebroucke Jacques

Ronse-Renaix Botteldoorn Jean-Paul

Oudenaarde Vindevogel Nestor

Waregem Van Haesebrouck Walter

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

Deadline artikels flash maart: 20 februari

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/lc-herzele-casino-royal-by-leo-club-herzele/
http://www.lions-112a.be/events/infosessie-nieuwe-leden-gewest-1/
http://www.lions-112a.be/events/lc-assenede-diederik-kwiset/
http://www.lions-112a.be/events/infosessie-nieuwe-leden-gewest-2/
http://www.lions-112a.be/events/lc-blankenberge-lions-cc/
http://www.lions-112a.be/centennial/
http://www.lions-112a.be/events/infosessie-nieuwe-leden-gewest-3/
http://www.lions-112a.be/events/opleiding-nieuwe-besturen/
http://www.lions-112a.be/events/bad-2/
http://www.lions-112a.be/events/lc-eeklo-meetjesland-50-jarig-jubileum/
http://www.lions-112a.be/events/infosessie-nieuwe-leden-gewest-4/
http://www.lions-112a.be/events/opleiding-zone-gewestvoorzitters/
http://www.lions-112a.be/events/lc-denderleeuw-denderlions-2/
http://www.lions-112a.be/in-memoriams/
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