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WE SERVE… MET ALLEN SAMEN -  JA TOCH?

Bij mijn clubbezoeken – mijn teller staat op 51 -, telkens opnieuw een Lionsfeest, zie ik dat een 
aantal clubs een zoekproces heeft opgezet naar manieren om de clubleden meer intensief te 
betrekken bij de sociale projecten van de club.
De traditionele werkwijze en structuur – de aanvragen komen binnen, de commissie ‘sociale wer-
ken’ van de club wikt en weegt en formuleert voorstellen aan het bestuur dat dan beslissingen 
neemt en deze communiceert aan de statutaire vergadering – doet het duidelijk niet meer.
Ook al omdat er een stukje verschuiving komt van financiële ondersteuning naar hands-on en 
meer belevingsgerichte tussenkomsten van clubleden – je weet wel, mijn favoriete ‘hearts-on’ 
benadering. 
Clubs stellen zich meer vragen dan hoe betrokkenheid creëren – bv. wanneer en op basis van 
welke criteria beslis je om een werk dat je jarenlang hebt ondersteund, los te laten? Maar dat is 
misschien een topic voor later.
Hierbij een losse opsomming van werkwijzen die in dit kader van pas kunnen komen:
1. Voor elk sociaal project van enige omvang de (externe) verantwoordelijken uitnodigen op 

een statutaire vergadering, ter kennismaking met álle leden en voor de voorstelling van de 
activiteiten van de sociale organisatie in kwestie, en van het specifieke project.

2. Enkele algemene spelregels definiëren: bv. enkel lokale projecten, engagement voor 1 jaar, 
enz. en voorleggen aan de statutaire vergadering ter goedkeuring.

3. Samenstelling van de sociale commissie naar het model van de commissie effectieven: 3 
leden, jaarlijkse rotatie, voorzitter valt af en een verkozen lid vult de commissie aan.

4. Jaarlijkse presentatie, naar het einde toe van het Lions werkjaar, van alle gesteunde pro-
jecten, en terugkoppeling naar de door de club gedefinieerde spelregels: zitten we nog op 
het goeie spoor, zijn er bijsturingen nodig in onze manier van doen, werden de toegekende 
centen goed besteed…

5. Voor elk project een ‘peter’: elk clublid kan een project voorstellen naar de commissie sociale 
werken toe en fungeert voor de aanvragende sociale organisatie als aanspreekpunt.

6. Een heus ‘netwerk’ creëren – bepaalde sociale organisaties betrekken in de fundraising en 
andere activiteiten van de club. 

7. Het OCMW van de gemeente/stad positioneren als bevoorrechte partner van de club, jaar-
lijks uitnodigen in de club.

8. Extern communiceren over de sociale werken van de club in de lokale stadskrant.
9. We moeten in onze portfolio sociale werken één of een paar projecten hebben die meer bele-

vingsgericht zijn – dit vraagt 100% inzet van de betrokken clubleden, én is zoveel meer moti-
verend voor de betrokkenen; de dankbaarheid van een kind of volwassene met een beperking  
- that’s what keeps us going!

En zo zouden we nog wel even kunnen doorgaan…heel wat clubs hebben goede en werkbare 
ideeën – met dank aan allen voor de geboden inspiratie!
Misschien tijd voor een meeting platform waar ideeën kunnen worden uitgewisseld – wie doet 
mee?

Patrik
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The final countdown
The final countdown naar de Centenialviering is ingezet. 
Elke zonevoorzitter heeft zijn programma tot in de kleinste puntjes voorbereid. Bekijk hier de programma’s: zone 11, 
zone 12, zone 21, zone 22, zone 31, zone 32, zone 41, zone 42 De clubs, de gemeentes, de pers zijn op de hoogte. We 
zijn er klaar voor!
Weervrouw Jill Peeters, meter van onze Centennialviering, belooft voor het mooie weer te zorgen. Geniet van jullie 
dag, maar vergeet deze niet vast te leggen op foto, film, Facebook, Twitter enz. Deze Centennialdag is een uitgelezen 
kans om jullie Lionsclubs te promoten ! We zouden bovendien graag een reportage maken over alles wat in ons dis-
trict www.lions-112a.be/lions100 is gebeurd. 
Stel een verantwoordelijke fotograaf aan met een degelijk fototoestel.
Voor leden met een Instagramaccount: 1. plaats een foto op Instagram 2. gebruik jouw eigen account 3. vermeld 
#lions100bigspring

Werner Van Oosterwyck – Centennialverantwoordelijke District A

LC Deinze houdt van zijn STAD!
Zowat iedereen die dit stukje leest mag zich een zondagskind noemen. Meestal uit een warm nest, 
geen  echte materiële zorgen en volop kansen zich te ontplooien.
Niet iedereen heeft dit geluk
Ontwricht gezin, moeilijk om  financieel de eindjes aan mekaar te knopen. En hogere studies doen 
is meestal een utopie.
Daartoe hield LC Deinze STAD (STudenten Aktie Deinze) boven de doopvont! (link:informatiedossier)
In coördinatie met de scholen van Deinze begeleiden ze leerlingen, die voldoende gemotiveerd zijn, 
doch niet  echt de mogelijkheid hebben om hogere studies aan te vatten.
In samenspraak met de betreffende leerling wordt gekeken wat de noden zijn. Inschrijvingsgeld, 
huren van een studentenkot en andere aanschaf van boeken of laptop.
Hierin financieel interveniëren maar ook advies geven inzake studentenjobs of aanbrengen van een repetitor, kan een 
student toelaten zich volop te focussen op de studie.
Deze jonge mensen worden opgevolgd door een “peter” bij wie ze steeds terecht kunnen voor alle raad.
En weet, het doet deugd in juni een dankmailtje te ontvangen van de student, met de fijne boodschap dat deze ge-
slaagd is!

 Tom Willems – Secretaris LC Deinze

Muziekwedstrijd voor trompet
Nationale Finale op zondag 9 april 2017 om 16u30, Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel, Regentschaps-
straat 30 Brussel
Drie finalisten.
Proclamatie - Receptie - Toegang gratis.
Uw interesse en aanwezigheid zijn een stimulans voor deze jonge 
muzikanten. Aanmoediging door een talrijk publiek geeft hen vleu-
gels! Ook door ruime aanwezigheid toont district A het beste te zijn.
Meer inlichtingen? jan.van.eyck@telenet.be

Jan Van Eyck - LC Tielt

ƕƕ 30 april razendsnel nadert en de nieuwe besturen zullen moeten worden ingebracht ? 
Alle info bij peter.dp@skynet.be

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://2hho5x396si93q8wb13gr942.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/Lions100-Zone-11.pdf
http://2hho5x396si93q8wb13gr942.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/Lions100-Zone-12.pdf
http://2hho5x396si93q8wb13gr942.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/Lions100-Zone-21.pdf
http://2hho5x396si93q8wb13gr942.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/Lions100-Zone-22.pdf
http://2hho5x396si93q8wb13gr942.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/Lions100-Zone-31.pdf
http://2hho5x396si93q8wb13gr942.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/Lions100-Zone-32.pdf
http://2hho5x396si93q8wb13gr942.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/Lions100-Zone-41.pdf
http://2hho5x396si93q8wb13gr942.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/Lions100-Zone-42.pdf
http://www.lions-112a.be/jill-peeters-weervrouw-vtm-en-meter-big-spring-event/
http://www.lions-112a.be/lc-deinze-houdt-stad/
mailto:jan.van.eyck%40telenet.be?subject=
mailto:peter.dp%40skynet.be?subject=
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Heilige huisjes
De organisatie van de kabinetsvergadering in februari werd in primeur toevertrouwd aan de Leo’s uit ons district. 
Patrik Vervinckt, onze gouverneur, wil breken met bepaalde tradities en voegde daad bij woord. De Leo’s roken en gre-
pen hun kans om zichzelf – en terecht ook! –in de schijnwerpers te plaatsen. De spreekwoordelijke messen werden 
geslepen om een breed debat aan te gaan met de Lions, waarbij ‘heilige huisjes’ genadeloos tegen de vlakte werden 
gesmeten. De dynamiek en energie spatte van de muren… Via een ondersteunende powerpoint, gebaseerd op de 
resultaten van een brede Leo enquête, werden actuele stellingen gelanceerd die de Lions verplichtten om ‘uit hun kot 
te komen’. Aanvaarding van vrouwen in mannenclubs, doorstroom van Leo’s naar Lions, oprichten van gemengde 
clubs, imago van Lions,… Veel pertinente vragen kwamen aan bod en vonden ook weerklank bij de kabinetsleden. Ver-
schuilen heeft geen zin meer, want willens nillens zullen dit dé hete hangijzers in de nabije toekomst zijn. We moeten 
onze werking op bepaalde punten in vraag durven stellen, met als bedoeling – samen met de Leo’s – te werken aan 
de continuïteit van het Lionisme, en dit gebaseerd op een afspiegeling van de maatschappij. Veel stof om over na 
te denken, wat ook gebeurde bij de nadien georganiseerde  wijndegustatie en het obligate diner. Deze Leo-passage 
zal ongetwijfeld blijven nazinderen en voor commotie zorgen, en dit is een evolutie die enkel maar toegejuicht kan 
worden. To be continued…
 

Maxim Martin - Leo District Advisor.

LC Brugge Maritime en hun speciale band 
met Nederlanders
Elk jaar vindt het Vis- en schaaldierenfestijn van Lions Club Brugge Maritime plaats op de terreinen van de Vlaamse 
Visveiling.
Op de menu staan steevast dagverse tongen, Zeebrugse garnalen, heerlijk gegrilde scampi’s en gamba’s, verse vis-
soep met langoustines en last but not least een portie Zeeuwse mosselen.
Het Zeeuwse zwarte goud wordt jaarlijks aangevoerd en gekookt door onze vrienden uit Bruinisse. Twee families die 
eigenaar zijn van een mosselkotter komen reeds twee decennia lang gratis en vrijblijvend ongeveer 800 kilo mos-
selen bereiden en serveren voor het goede doel. Een grenzeloze bijdrage aan onze sociale werken. Het hoeft geen 
betoog dat dit echte vrienden zijn geworden van onze Club!
Dankzij onze Zeeuwse vrienden, de inzet van onze leden met partner en kinderen, de havenbedrijven en groepen vrij-
willigers krijgt Lions Club Brugge Maritime deze organisatie rond met een schitterend resultaat tot gevolg.
Dit uniek concept zorgt ervoor dat Brugge Maritime jaarlijks 40.000 euro kan spenderen aan diverse sociale doelen 
waaronder ook Nierstichting NL aangebracht door onze Nederlandse vrienden. 

Johnny Hofman – L.C. Brugge Maritime

ƕƕ De rekeningen/budgetten van ons district vanaf 1 april kunnen worden nagekeken op 
onze website? Bij vragen mail naar peter.dudal@dudal.be

ƕƕ Je niet mag vergeten de lijst van de vrijwilligers in te vullen voor de Special Olympics ? Alle 
info hier.
ƕƕ Alle 8 zones dolenthousiast meedoen aan de Centennialday en er duizenden mensen gemo-
biliseerd worden ! Grote dank en respect aan alle zonevoorzitters, clubvoorzitters en deelne-
mende Lions !
ƕƕ LC Waregem een tentoonstelling hield over de Vredesposter waaraan een aantal scholen in 
Waregem deelnemen (meer dan 100 deelnemers!). De tentoonstelling vond plaats in het Koets-
huis in Park Baron Casier in Waregem.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
mailto:peter.dudal%40dudal.be?subject=
http://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/md-112/workgroups/special-olympics.html
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Een lustrumjaar met een blik op de toe-
komst
De opeenvolgende opleidingssessies in Rovaniemi, Brussel en Parijs, zijn ondertussen 
achter de rug en hebben inzicht verschaft in de beleidsprioriteiten die vanaf dit centen-
nialjaar zullen worden nagestreefd en dus onderdeel vormen van het programma van de 
inkomende districtsverantwoordelijken volgend jaar.
Zonder nu al te willen ingaan op dit concrete jaarprogramma, een voorrecht dat ik graag 
voorbehoud voor de aankomende lenteconventie in Dendermonde, zullen de grote 
krachtlijnen gericht zijn op een terugkeer naar onze corebusiness: de organisatie van 
humanitaire acties ten voordele van de hulpbehoevenden in onze maatschappij.
De recente maatschappelijke evoluties, waarbij stemmen opgaan voor een meer con-
servatieve en protectionistische reflex, duiden op een gevaar voor een aanzwellend in-
dividualisme, waarbij opnieuw de zwakkeren de eerste slachtoffers dreigen te worden.
Dergelijke vaststelling onderlijnt des te meer de noodzaak voor ons allen, als Lions, om 
op de meest efficiënte wijze, met een zo ruim mogelijk ledenbestand van Lions vrienden 
en vriendinnen, een zo uitmuntend mogelijke werking van onze verschillende structuren 
te beogen ten voordele van een steeds groeiende doelgroep die op onze steun rekenen. 
Vanuit een dergelijk inzicht zal ook de herkenning van de waarden waar wij voor staan, toenemen en zal de publieke 
opinie niet langer beïnvloed worden door de te vaak misleidende perceptie op basis van bepaalde soms verkeerd 
begrepen tradities.
Het is echter ook een lustrumjaar, waar we allen met fierheid kunnen bogen op de successen van de voorbije eeuw, 
maar ook de blik moeten houden op de grote uitdagingen die ons in de heel nabije toekomst op de proef zullen stel-
len. Ik ben er echter rotsvast van overtuigd dat, samen met de inzet van allen, we ook hierop passende antwoorden 
zullen vinden.

Marc Cosyns, 1e Vicegouverneur District 112-A

Lukáš Vondrácek
Op zondag 29 januari vond het 13e aperitiefconcert van Lions Club Lokeren plaats in De Lozen Boer te Lochristi. Dit 
aperitiefconcert was een pianorecital gebracht door niet minder dan de eerste laureaat piano van de Koningin Elisa-
beth wedstrijd 2016, namelijk Lukáš Vondráček.
Lukáš is een Tsjechische pianist die in 1986 werd geboren in het Silezische Opava, een stadje dicht bij de Poolse 
grens. Hij erfde zijn liefde voor de piano van zijn ouders die beiden ook beroepspianisten waren.
Lukáš vergaste ons op Memories, Opus 6 van Vitȇzslav Novák, Four Czech Dances van Bedȇich Smetana (N° 1, 5, 7 en 
10) en Sonata No 1 in C major, Opus 1 van Johannes Brahms
Dit zeer gesmaakt concert, bijgewoond door een 340 aanwezigen, werd gevolgd door een receptie aangeboden door 
LC Lokeren. De volledige opbrengst van dit jaarlijks concert gaat naar de sociale werken van Lions Club Lokeren.
Na de receptie hebben de ingeschrevenen nog genoten van een heerlijke lunch, verzorgd door de keuken van restau-
rant De Lozen Boer.

Frank Arbyn – LC Lokeren

http://www.lions-112a.be
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Vernieuwde sessies
Woensdag 8 maart was er de eerste vernieuwde infosessie voor nieuwe 
leden. De eerste in een serie van 4, telkens georganiseerd per gewest. 
Gewestvoorzitter Franky Lycke had alles zo georganiseerd dat de sfeer er 
direct inzat. Geen powerpoint presentatie, geen ex-cathedra uiteenzettin-
gen maar een losse babbel in verstaanbare taal tijdens een lekkere maaltijd.
Waarom word je Lion? Hoe werkt onze organisatie? Wat zijn de doelstellingen? Waarom de erecode? Allemaal ge-
smaakte onderwerpen. 
De avond werd afgesloten met een Lions quiz waarmee nog meer duiding werd gegeven aan onderwerpen zoals 
verkiezingen, lidgeld, de toast aan de koning en veel meer.
Een geslaagd experiment, al zeggen we het zelf. 
Volgende sessies op 22 maart in Gewest II, 29 maart in gewest III en we sluiten af op 3 mei in Gewest IV.
Clubvoorzitters, voorzitters van de commissie Effectieven en Lions Ambassadeurs, moedig de nieuwe leden van uw 
club aan om eraan deel te nemen. 
Het loont de moeite!

Carlos De Troch en Harry Buelens – Voorzitters commissies GMT/GLT

 
Gouverneur Patrik Vervinckt 

en de leden van het kabinet van District 112A Belgium 
 

Voorzitter Wim De Lentdecker en de leden van Lions Club Dendermonde  
 

hebben de eer en het genoegen U en Uw partner uit te nodigen op de 
 

26ste Lenteconventie van het District 112A 
op zaterdag 29 april 2017 te 09.00 uur 

 
in het Oscar Romerocollege te Dendermonde, Noordlaan 

(voorheen H. Maagdcollege) 
 

Inschrijvingen enkel via de secretaris van uw club op www.lionsconventie.be tot 15 april 2017 
 

Deelname aan de conventie : 25 € 
(ontbijt , koffiebreak, vriendschapsdrink) 

Deelname aan de feestmaaltijd : 55 € 

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


MAART 2017  I  7flashLIONS

WWW.LIONS-112A.BE

Chirurgie
Onze traditionele open vergadering had plaats in het statige, prachtig gerestaureerde 
Yperley op de Grote Markt in Ieper.
Voorzitter Piet leidde de twee sprekers in.
Dr. Filip Stillaert, zoon van ons lid Jan, maakt deel uit van de staf Plastische en Recon-
structieve Heelkunde aan het UZ Gent. Hij had het uitgebreid over de plastische chirurgie 
met al zijn mogelijkheden in de toekomst.
Prof. Dr. Stan Monstrey, jeugdvriend van voorzitter Piet, is professor in de kliniek voor 
plastische heelkunde in het UZ te Gent. Hij heeft een bijzondere interesse voor wondzorg 
en de behandeling van brandwonden. Hij is ook een wereldautoriteit op het gebied van 
de transseksuele chirurgie.
De interesse van het publiek was groot en veel vragen over het fenomeen transgender 
werden beantwoord. De diversiteit en de mate van aanvaarding in de maatschappij kwa-
men aan bod.

Marc Boussemaere - secretaris LC Ieper-Poperinge

バレンタイン
LC Oostende BO4 organiseert jaarlijks een Valentijnsdiner. Niet de ‘gevestigde’ le-
den, maar wel de nieuwe leden van het laatste jaar organiseren deze avond. Ze 
overleggen met hun meters, maar mogen naar hartelust creatief zijn en zélf be-
palen hoe deze avond eruit zal zien. Een dergelijke aanpak geeft als resultaat dat 
elke Valentijnsavond totaal anders is. Ons laatste ingetreden lid, Karen Morel, vond 
haar inspiratie bij Japan: sushi, Japanse kledij, en een ware karaoke! Er schuilen 
verborgen talenten bij onze mannen! Hands-on en creativiteit zorgen voor verbon-
denheid en plezier. Welkom Karen in de grootste en best werkende servicebewe-
ging ter wereld! 

Caroline Vanwynsberghe - LC Oostende BO4

ƕƕ LC Deinze bij de uitnodiging op hun FILLIERS MEETING met wijndegustatie van 11 maart 
2017 in de opsomming van hun sociale werken hun financiële bijdrage aan het LCIF als volgt 
opnemen : “LCIF (Lions Club International Foundation) : Elk jaar verleent de Club een financiële 
bijdrage aan het Lions Club International Foundation, de officiële charitatieve organisatie van 
Lions .  LCIF-subsidies financieren onmiddellijke noodhulp bij natuurrampen via de lokale Clubs, 
alsook hulp op langere termijn als onderdeel van de latere wederopbouw. Projecten dragen bij 
tot het behoud van het zicht, geven hulp aan jongeren, aan mindervaliden en bevorderen de 
gezondheid in het algemeen.”
ƕƕ Tom Vankerschaver onlangs 3 leerkrachten van de 6des bezocht in het kader van de Vredes-
posters wedstrijd. Voor hij over de tekenwedstrijd zelf zou beginnen had hij zich voorgenomen 
even iets te vertellen over de Lions. Echter tot zijn grote verbazing was er een leerkracht die de 
Lions kende! Hoera, hoera, hoera dacht hij bij zichzelf… ‘Jaja van Urbanus en z’n liedje madam-
men met nen bontjas’.  Er is dus duidelijk nog werk aan de winkel…

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Oproep tot internationale solidariteit van 
alle lionsclubs
2017 is een cruciaal jaar voor LCIF.
Measles “ONE SHOT – ONE LIFE” betreft het partnership dat op de In-
ternationale Conventie van Hamburg in 2013 afgesloten werd tussen 
het LCIF en de GAVI Alliance met als doel tientallen miljoenen kinderen 
in ontwikkelingslanden in te enten tegen mazelen.
Steunende op de internationale solidariteit tussen de Lionsclubs we-
reldwijd heeft LCIF zich sterk gemaakt 30 miljoen USD te verzamelen 
tegen het einde van het Lionsjaar 2016-2017. 
Indien dit bedrag gehaald wordt verdubbelen de Bill en Melinda Gates Foundation en het UK Department for Interna-
tional Development het bedrag tot 60 miljoen USD.
Eind 2016 was, specifiek voor “ Measles - ONE SHOT – ONE LIFE ”, door alle Lionsclubs reeds meer dan 20 miljoen 
USD aan het LCIF gestort.
Indien tegen het einde van 2017 de bijdrage van de Lionsclubs de 30 miljoen USD niet bereikt vervalt het engagement 
van de GAVI Alliance en wordt het ingezameld bedrag niet verdubbeld.
Als LCIF District Coordinator doe ik een warme oproep aan alle clubs van ons District 112A en meer in het bijzonder 
aan de clubs welke dit Lionsjaar nog geen storting hebben gedaan.
De nieuwe en bijkomende stortingen kunnen uitgevoerd worden met de mededeling : LCIF ” Measles - One Shot, One 
Life” samen met het clubnummer (NR naast de clubnaam in de directory) op de rekening van het LCI : BE35 3100 
9846 9537 (!!! LCI rekening).
Een speciaal woord van dank aan alle Lionsclubs welke reeds een bijdrage geleverd hebben aan het LCIF.
Ik reken op de steun van alle clubs van District 112A om het Humanitaire Partnership te doen slagen.
2018-50 year anniversary of LCIF
Zie link voor meer info: http://www.lcif.org/EN/our-work/humanitarian-efforts/lions-work/gavi-partnership.php

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

ƕƕ Claudia Balducci (je weet wel, die toffe Italiaanse madame die te gast was op de Lions 
Ambassadors opleiding van 14 januari) in de italiaanse LION zeer lovend is over deze Ambas-
sadors en nogal fel tekeer gaat tegen de Italiaanse Lionsleden? (met dank aan André Goethals 
voor de vrije vertaling). “Wat zou het mooi zijn, zoals in district 112A, dat alle Italiaanse clubs ook 
een LCIF Club Coordinator zouden hebben, terwijl wij er nog geen 50% hebben in onze Italiaanse clubs 
waar veelal weinig interesse is voor het LCIF. Waarom vind men in het buitenland zoveel clubs bereid 
tot vernieuwing, terwijl hier in Italië wij dikwijls te lui zijn en gedesinteresseerd zijn en waar dikwijls 
enkel maar een naam achter de functie staat. Waarom waren in België naast de LCIF club coordina-
toren ook de voorzitters en de vice-voorzitters aanwezig voor het LCIF thema, waar dat bij ons, met 
een paar uitzonderingen na,  men daar geen gevoel voor heeft. Nochtans is de rol van de LCIF club 
coordinator essentieel om het LCIF binnen de club te brengen, om zo op elk ogenblik de vragen van 
de leden te kunnen beantwoorden. Enkel zo zullen we de leden sensibiliseren over het verschil tussen 
LCI en LCIF.” 

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lcif.org/EN/our-work/humanitarian-efforts/lions-work/gavi-partnership.php
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Mopjes
Waarom zet een dom blondje haar bril af als ze moet blazen bij een alcoholcontrole?
Dat scheelt weer twee glazen….

Flavie leest met verontwaardiging een artikel in de krant en zegt kwaad tegen Baziel: Ze schriven ier da vrouwen juuste 
lik lutsprekers zin. Da’s seker gin woa! 
Nint replikeert Baziel Lutsprekers kujje ofsetten.

Zulma ziet Baziel binnenkomen en vraagt hem. Baziel, je kiekt zo rare. Wa schilt er? 
Baziel:  ‘k Hen juuste e boekstje gelezen met e ghéél triestig ende 
Zulma: En waffer boekstjie is da? 
Baziel: Ons spoarboekstjie.

Een echtpaar heeft een daverende ruzie. “Ik had wel acht keer kunnen trouwen voor ik jou kende!” gilt zij. “En die mannen 
waren alle acht stuk voor stuk slimmer en verstandiger dan jij!” Haar man knikt: “Dat hebben ze wel bewezen!”

Zeg een man tegen zijn vrouw: zullen we als we 40 jaar getrouwd naar een onbewoond eiland gaan. Zijn vrouw: maar wat 
doen we als we 50 jaar getrouwd zijn. De man: dan kom ik je weer ophalen.

Een dame komt per vliegtuig terug uit vakantie in Zwitserland. Ze zit naast een priester. Tijdens de vlucht geraken 
ze aan de praat en zo komt het dat ze de pastoor om een dienst vraagt. “Eerwaarde, ik heb in Zwitserland een gloed-
nieuw en hypermodern epileerapparaat gekocht, hij was niet goedkoop en ik heb dus de wettelijke limiet overschreden. Ik 
zal er invoerrechten moeten op betalen. Kan u mijn ladyshave niet verbergen in uw soutane?” ‘’Natuurlijk, maar ik moet u 
waarschuwen: ik kan niet liegen.” ‘’Maar de douane zal u als priester niet verdenken en u doorlaten’” en ze geeft hem de 
ladyshave. Aangekomen op Zaventem passeren ze langs de douanepost en de douanier vraagt aan de priester: “Niets 
aan te geven?’’ “Wel,” zegt de priester, “van mijn hoofd tot aan de gordel, heb ik niets aan te geven.” De douanier vindt dit 
antwoord een beetje vreemd en vraagt door: “en onder de gordel?”. “Wel,” zegt de priester, “daar bevindt zich een fan-
tastisch apparaat bestemd voor vrouwen, dat nog nooit is gebruikt”. De douanier barst in lachen uit en roept: Allez het is 
goed, eerwaarde! Volgende!”

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

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
19/04/2017 LC Assenede Diederik: Filmvoorstelling
27/04/2017 BAD Festival
28/04/2017 LC Eeklo Meetjesland: 50-jarig jubileum
29/04/2017 Districtconventie in Dendermonde
03/05/2017 Infosessie nieuwe leden gewest 4
17/05/2017 LC Ronse-Renaix: The Vicious Night
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 Steelandt Johan
Damme Zwin Gailliaert Thijs
Damme Zwin Wolfs Erik
GHENT SEAPORT Voordeckers Michael
Herzele Kerkhofs Jan
Oudenaarde Vlaamse Ardennen Vanhyfte Frank
Roeselare Cosaert Ignace
Ronse-Renaix Glibert Pieter
Torhout Cool Nicolas
Zelzate Krekenland Sas Benedikt
Zelzate Krekenland Lafort Frank
Zelzate Krekenland De Smet Nick
Zelzate Krekenland Bruggeman Frank

Deadline artikels flash april: 20 maart

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