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Een avond uit het leven van een gouverneur…

Dinsdagavond. Ik kijk wat zenuwachtig op de klok. Afspraak met chauffeur en begeleider om 18u. 
Nog een paar minuten… Mijn I-Phone-schermpje tracht me rustig te houden: ‘Gent-Tielt is 38’. Er 
is vlot verkeer op de route naar Tielt’.
In de verte hoor ik het gebrom van een zware zescilinder, denk ik – ik ken helemaal niks van 
auto’s. Een witte schicht draait de oprit op. ‘Patrik, ben je er klaar voor?’ Een hoogblonde, immer 
enthousiaste Lion begroet me, checkt nog snel ‘of ik de gouverneurkes-biertjes meeheb’, en met 
gierende banden gaat het richting E40. 
We zijn een uur of 6 later. Leuke club, leuke vergadering, goeie voorzitter, fantastische fundrai-
sing, sterk in ‘We Serve’, 9 jonge nieuwe leden sedert 2011, leuke-bezoekers-van-over-de-taal-
grens, goeie moppen getapt ook nog! Over dames-in-Lions had ik beter mijn mond gehouden.
Terug de wagen in. Vooraan ontspint zich een aan intensiteit winnende discussie tussen chauf-
feur en begeleider – het gaat, als ik het goed begrijp, over de Porsche 911 vs. de Porsche Macan. 
De kw en pk’s, emissies en topsnelheden, max. koppel en wielbases, en nog veel meer. Op een ik 
en gij staan we opnieuw thuis. De witte Macan giert weg, zachtjes laat ik de sleutel in het sleutel-
gat glijden. Ergens op een kerktoren geeft een klok één tik.

Donderdagavond. Tijd voor een clubbezoek in de ‘warme’ landen, in het Waasland. Oei, de chauf-
feur belt al aan! ‘Zijn jullie niet te vroeg?’ Een gouverneur in zijn négligé, ’t is géén zicht!
Opnieuw een kleine 6 uur later. De chauffeur zoekt zijn weg terug, in het zoete Waasland. ‘Je werd 
precies wat scherper, gouverneur, als het over dames ging?’ Ik loosde een zucht, en dacht, maar 
sprak het niet uit – ooit geven ze me allemaal nog gelijk.
En dan dacht ik: toch moet deze club sneller verjongen, daarvan waren ‘ze’ tenminste overtuigd. 
10 km verder. Op de voorbank had zich al een tijd een gesprek afgespeeld over Einstein, en ande-
re dingen. Ik hoor: ’Eigenlijk kende Einstein niet zoveel van wiskunde, maar hij had wel hét inzicht.’ 
Onze chauffeur, zelf een wiskundige bolleboos, was duidelijk een andere mening toegedaan, en 
sleurde er een boek van Einstein bij. Nadat de discussie over Einstein was beslecht kwam de 
genetica aan bod. Opnieuw vanop de voorbank, na iets over celdeling en kankercellen: ‘Eigenlijk 
zal men tegen 2050 alle grote kwalen kunnen bestrijden door in te grijpen in de genen.’ En enkele 
kilometers verder: ‘Enorme mogelijkheden wat gezondheidszorg betreft, maar ook grote deonto-
logische vragen en risico’s op misbruiken.’ 
Mijn mijmering dat de genetica ons Lions- 112A- dames-probleem misschien mee kan helpen 
keren, werd met een schokje onderbroken. We stonden alweer thuis, op m’n oprit. ‘Bedankt, jon-
gens, en recht naar huis, jullie dames verwachten jullie!’
In de verte één tik van een kerkklok. Halftwee.
Ik laat me nog even in een zetel vallen. Einstein, Porsches, de genetica, de Lionsclubs zonder 
dames, de wiskunde, chauffeur-met-begeleider, wat ga ik het allemaal missen, straks!
Ik giet me een lekker schuimend gouverneurke uit. Ik moest nog aan m’n oudste kleinzoon den-
ken, die me laatst overviel met de vraag: ‘Opa, Lions, wadisda?’

Patrik

P.S. Elke gelijkenis met Lionsleden die u kent, is NIET toevallig.
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Big Smile
Na het Big Spring Event, de Big Smile: blije 
gezichten van jong en oud, toffe sfeer, Lions 
hands-and hearts-on ! Onze centennialdag was 
een topper !
Dank aan alle Zonevoorzitters die van deze dag 
een hoogtepunt maakten in dit feestjaar.
Iedereen weet nu wat Lions betekent en waarvoor Lions staan ! Voor wie de Facebookpagina van ons district en van 
de diverse clubs en leden niet heeft gevolgd/ check onze filmpjes en artikels en ook hier… De statistieken van Face-
book hebben gepiekt!!

Werner Van Oosterwyck – Centennialverantwoordelijke District A

http://www.lions-112a.be
https://vimeo.com/210402922
http://www.lions-112a.be/big-spring-event-pers/
http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/milieu-en-natuur/lions-club-belgie-plant-nieuwe-bomen-in-waardamme/article-normal-255803.html
https://www.facebook.com/lionsowvl/
https://www.facebook.com/lionsowvl/
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LC Oudenaarde verdeelt 70.000 euro!
Al vele jaren organiseert L.C.Oudenaarde 3 grote activiteiten om haar so-
ciale doelen te kunnen sponsoren. Een eerste grote activiteit, waar L.C. 
Oudenaarde bij jong en oud voor gekend is,  is de jaarlijkse familiefiets-
tocht die al voor de 14de keer georganiseerd werd en telkens het laatste 
weekend van september plaats vindt. Verschillende fietstochten in de 
Vlaamse Ardennen met superstops en amusement worden uitgestippeld 
met tochten van 10 km tot 65 km voor elkeen en elk gezin. Een uitgebreide 
feestmaaltijd met spel en amusement voor de kids sluit de zondagnamid-
dag telkens af. 
Daarnaast is er het grote CTA-Classic Car event waar Oudenaarde voor de 
oldtimers een goede en felbegeerde naam heeft in opgebouwd en dat al 
bijna 10 keer.  Uitgelezen parcours en eten van de bovenste plank zorgen 
voor steeds terugkerende fans. 
Met het klassiek concert komt L.C. Oudenaarde naar buiten met een cul-
tuurervaring dat al 30 x georganiseerd wordt. Namen van de Koningin Elisabethwedstrijd weten de Lions te strikken 
om een uniek concert in de Walburgakerk te kunnen aanhoren.
Met deze 3 organisaties wordt al bijna 10 jaar na elkaar een mooi bedrag uitgedeeld . Met ruim boven de 70.000 euro 
is dit jaar een topeditie. 

Bart Cnudde – LC Oudenaarde 

Stemmig en correct stemmen
Op zaterdag 29 april gaat in Dendermonde de conventie van ons district door. Daar wordt o.a. 
gestemd en verkozen.
Elke club beschikt over een aantal stemrechten overeenkomstig het aantal leden (alle soorten 
leden bijeengeteld) die 1 jaar en 1 dag lid van de club zijn. Om het aantal stemmen van de club 
te bepalen wordt dus gekeken naar het aantal leden zoals opgegeven met het maandrapport (RME) van maart 2016.
Aantal stemmen : er is één stem per groep van 10 leden, met een afronding. Tot 14 leden = 1 stem, van 15 tot 24 leden 
= 2 stemmen, 25 tot 34 leden = 3 stemmen, 35 tot 44 leden = 4 stemmen, enz. …
Daarnaast beschikken de past-gouverneurs over een persoonlijke stem.
Hoe wordt gestemd of gekozen ?
Er zijn 2 manieren :
• voor de goedkeuring van de rekeningen en het budget gebeurt dit met handopsteking (met gekleurde kaarten : 

groen-ja/rood-neen/wit-onthouding) 
• voor de verkiezing van personen gebeurt dit met een stembrief (geheime stemming).
Ook als er slechts één kandidaat voor een functie is, moet er gestemd worden
Om het stemrecht van de club optimaal te benutten, dienen er evenveel clubleden aanwezig te zijn als er stemmen 
toegekend werden : bv. 3 stemmen = 3 leden aanwezig op de conventie … Past-gouverneurs dienen ‘lijfelijk’ aanwezig 
te zijn om hun persoonlijk stemrecht uit te oefenen (en kunnen dan geen clubstemrecht uitoefenen aangezien nie-
mand meer dan 1 stem kan uitbrengen).
Tot zaterdag 29-04-2017 !

Peter De Poorter - Districtssecretaris

ƕƕ Er op Buckingham Palace een Lions gardenparty is geweest nav van de Centennial ?
ƕƕ Lions Club International MD 112 gehuldigd werd voor Baanbrekend Wereldwijd Gezond-

heidswerk met een allereerste Golisano Global Health Leadership Award ? En wat een mooi 
artikel in het AIPS…

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.prnewswire.com/news-releases/lions-club-international-md-112-gehuldigd-voor-baanbrekend-wereldwijd-gezondheidswerk-met-allereerste-golisano-global-health-leadership-award-616582254.html
http://www.aipsmedia.com/index.php?page=news&cod=20515
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Vrede in het koetshuis te Waregem
Vorig werkjaar vroeg voorzitter Filip Boels om de vredesposter te organiseren. 
Hij voegde eraan toe dat de organisatie een uitstraling naar buiten toe mocht 
hebben. De bedoeling was om de Lionsclub in de stad Waregem meer bekend 
te maken. Hugo Delbeke, Chris Gevaert, Frederic Clais en Jan Maes sloegen de 
handen in elkaar. De scholen werden aangesproken en vrij spoedig hadden we 
meer dan 100 deelnemers verspreid over 3 scholen.
Alle werken werden tentoongesteld in “Het Koetshuis” in het centrum van de 
stad. De jury was samengesteld uit vier leden van onze club samen met drie 
leerkrachten. Op zondag 5 maart werden de laureaten samen met hun ouders en leerkrachten uitgenodigd 
naar de prijsuitreiking. Uit de 15 genomineerden zijn er finaal vier winnaars weerhouden: Vera Imani uit 

VBS Keukeldam 6b, Warre Vroman van de Stedelijke Academie, Bo Lagaisse uit de VBS Keukeldam 6a en Maxine 
Deruyck uit het Heilig Hartcollege.
Met onze club zijn we op een positieve manier in beeld gekomen bij de mensen van de school en de ouders. Tot 
volgend jaar.

Jan Maes - LC Waregem

Hij is er!
LC De Haan Permekeland heeft Luc Masureel voorgedragen 
als kandidaat 2de vice-gouverneur voor het District 112A voor 
het werkingsjaar 2017-2018. Luc is een bijzonder actief lid en 
heeft inmiddels niet minder dan 33 dienstjaren op zijn Lionstel-
ler staan. Eerder was Luc zonevoorzitter, nam hij verscheidene 
districtsfuncties waar en tekende hij present op verschillende 
nationale en internationale conventies. Het volledige CV vind 
je hier. Op de cover van deze Flash vind je Luc onderaan links- daarboven 2de vice-gouverneur Thierry Serck- rechts 
onder 1ste vice-gouverneur Marc Cosyns en daarboven uiteraard onze Gouverneur Patrik.

Alle leden van LC De Haan-Permekeland

Einde van het seizoen…? 
Dankzij de talrijke aanwezigen op het jaarlijkse ‘Fin de Saison’ fundraising-evene-
ment en de gulle sponsors ervan, kon LC Knokke-Zoute dinsdagavond 21 maart 
2017 in het Casino maar liefst 24.785 € aan opbrengst verdelen onder 8 sociale 
doelen. Concreet bekwamen MPI de Bevertjes uit Oedelem een kookplaat en oven 
voor hun didactische keuken, kreeg het Baken uit Knokke-Heist een bijdrage voor 
een dakrenovatie, ontving het Vlot uit Knokke-Heist een tildoek en materiaalwagen, 
ging er een Tovertafel naar het instituut Dominiek Savio in Gits, ontving De Passer 
uit Sint-Michiels autismevriendelijke tekentablets, ging er een combi-steamer naar het Veldzicht uit Sint-Kruis, een 
sanitair hoog-laag bad naar het Boothuis uit Knokke-Heist en tuinmeubilair naar het nieuwe woonproject “Francesco” 
voor volwassenen met een beperking van De Kade te Knokke-Heist. Lions Knokke-Zoute steunt projecten voor men-
sen met een beperking uit Knokke-Heist en/of die ten dienste staan van mensen uit Knokke-Heist. De volgende editie 
vindt plaats op zaterdag 9 september 2017 op het strand ter hoogte van de Meerlaan.

ƕƕ Immediate Past President en International LCIF Chairperson Jitsuhiro Yamada Belgë be-
zoekt en elk lid kan deelnemen aan het diner op 25/04/2017 ? Info hier

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/c-v-kandidaat-2e-vice-gouverneur-luc-masureel/
http://www.lions-112a.be/events/md-112-dinner-immediate-past-international-president-jitsuhiro-yamada/
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Laat de leeuwen brullen!
op 29/04 in Dendermonde!
Een beetje Aalst in Dendermonde, met Phara de Aguirre. 
Enkele commissies in de kijker, een allerboeiendst partnerprogramma – ja 
dames, zelfs jullie partner kan aansluiten!
En niet enkel in Nederland, Frankrijk en Duitsland wordt er op verkozenen des 
volks gegokt, ook Lions gaan naar de stembus!
De verkozenen trakteren op een gouverneurke!
Elien, International Director, als special guest star. Harry in de rol van entertainer. En nog veel meer!
Allen daarheen, GEEN club mag ontbreken, NU inschrijven!

QTY-Ladies geïntegreerd bij LC Damme 
Zwin 
Tot drie jaar terug werd in de club de aanwezigheid van onze ladies eerder be-
perkt tot een paar dinervergaderingen met spreker, een clubbezoek en logis-
tieke steun bij het organiseren van de fundraisingactiviteit. 
Aangezien de meerderheid van de clubleden, eender welke vorm van integratie 
als een bedreiging zagen, besloten de dames om maandelijks samen te komen. 
Al snel hadden zij een naam “Quality Time Yes - Ladies Club” met logo en Face-
bookpagina. Onder het motto “Samen uit samen thuis” (met enige hilarische 
commentaren tot gevolg) besloten de dames hun clubvergaderingen te organi-
seren op dezelfde dag en locatie van hun partners. Logistieke steun aan onze 
club wordt nu in hun agenda opgenomen, wat resulteert in betrokkenheid en 
wederzijds respect. 
Aan activiteiten geen gebrek. Zij sluiten hun werkjaar af met een citytrip.  
Met veel nieuwe jonge leden die bereid zijn om gender te laten meespelen en overtuigd zijn dat we door een maximale 
complementaire mix in onze club een betere weerspiegeling van de maatschappij krijgen, liggen alle toekomstige 
opties in ons clubleven open.    

Leo Stockman – secretaris LC Damme

Make a wish
Gentlemens Racing Day is een circuit event georganiseerd door Didier Penne 
van LC Wetteren Rozenstreek op het circuit van Mettet waarbij de ganse dag 
sessies worden gereden met sportwagens en racemotoren . Op 8 september 
2016 was het de 8ste editie en hebben we via Make A Wish Foundation 4 kin-
deren, herstellend of in behandeling van een levensbedreigende ziekte, samen 
met hun ouders en begeleiders van Make A Wish Foundation, uitgenodigd om 
de dag van hun leven te kunnen beleven en de ganse dag als passagier te kun-
nen meerijden in verschillende sportwagens van alle legendarische automer-
ken. Het was fantastisch om een brede hartelijke en dankbare glimlach te zien 
verschijnen op alle door ziekte en behandeling getekende gezichtjes. De emotionele beloning voor alle deelnemers 
die dit voor deze kinderen hebben mogelijk gemaakt is onbeschrijfelijk en heeft ons de dag zelf zonder twijfel doen 
beslissen om op de volgende editie opnieuw enkele kinderen hun wensdag te bezorgen via Make A Wish Foundation 
en wordt er tegelijkertijd een cheque overhandigt aan deze fantastische organisatie .

ƕƕ Er een yacht met de naam MELVIN JONES aan het varen is van Engeland naar Chicago, 
om er tijdig aan te komen op de 100ste Internationale Conventie ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://lionsconventie.be/
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Thierry ging op reis naar Malaga en nam 
mee…
Nee, ik ben niet gaan golven.Nee, ik heb mijn tijd niet doorgebracht in 
tapas of sangria bars; laat staan andere bars…
Ik heb deelgenomen aan ALLI. 
Als toekomstige gouverneur was het mij ten sterkste aangeraden deel te 
nemen aan een Advanced Lions Leadership Institute Seminarie. Dit heb 
ik dan ook gevolgd van 3 t/m 6 maart. Van Malaga heb ik in feite niets 
gezien. Juist een klein bezoekje aan de kathedraal. Ze is wel de moeite 
waard.
Het seminarie zelf was voor mij een fantastische ervaring! Van de eerste 
tot en met de laatste minuut. Heel sympathieke Lions, mede ‘seminaris-
ten’ om zo te zeggen, heb ik leren kennen: van de Kaapverdische eilanden 
tot het diepe Finland. De “facilitators” Bruno en Miklos – ze weigeren de 
term van “trainer”, “teacher” of “coach” hebben ons op alle vlakken veel bijgebracht:
• Trukken om een goede “leader” te worden. Een leader is iets anders dan een manager.
• Hoe een goed team samenstellen en goed laten functioneren.
• Hoe aantrekkelijke projecten op punt stellen en verder uitwerken.
• Hoe leren efficiënt delegeren. Bereid u maar voor, ik heb veel goede tips opgedaan.
• Hoe omgaan met conflictsituaties. Hopelijk zal ik dat niet nodig hebben.
Ik vertrok met lange voeten en een beetje sceptisch, maar kom terug vol enthousiasme en nog meer “Lion” dan er-
voor.  Twijfelen jullie eraan dat ik mijn diploma heb behaald, in bijlage een stiekem genomen foto. Wie de gelegenheid 
heeft om een ALLI vorming mee te maken, profiteer ervan, je zal het je allesbehalve beklagen. Ik weet het, ik ben niet 
fotogeniek…Onze organisatie is toch verreweg de beste! Geen twijfel.

Thierry Serck – 2de Vice-Gouverneur

Waarom dat engagement?
Op 27 april stropen weer ca 110 lionsleden de mouwen op voor Festival BAD en dit op een werkdag in de verste uithoek 
van  De Panne. Ze bezorgen er 2300 mensen met een beperking een heerlijke dag. En iedereen gaat met een goed gevoel  
naar huis. Waarom ? 
 Hier is het fundament: de ontmoeting met andere mensen, zonder voorwaar-
den en/of belangen geeft zin aan het leven. Het creëert verbondenheid en 
vriendschap.
Want …. kijk eens hoezeer de maatschappij gericht is op het  IK. Individualisme 
is bon ton. Veel Lionsleden overstijgen dat maatschappelijk individualisme. 
Ze beseffen dat ze chansards zijn. Ze willen “iets “ terug geven aan de maat-
schappij. 
Ze zoeken contact met de andere vanuit een besef van dankbaarheid. Het sti-
muleert hun engagement. Ze doen in praktijk wat Emmanuel Levinas (1906-
1995) fenomenologisch duidde: Ruimte geven aan De Ander (met hoofdletter!). Voor het programma zie www.
badfestival.be. De laatste voorbereidingen voor BAD zijn volop aan de gang. 30 clubs van ons district nemen deel. 
Minister President Geert Bourgeois zal aanwezig zijn. In West-Vlaanderen zendt Focus WTV vanaf 20/4 en dit 24u/24 
om de 20 minuten een trailer uit. De spot zet het engagement van Lions voor BAD overduidelijk in de kijker. Hier alvast 
de spot in avant-première.

Hugo Delbeke  - LC Waregem 

ƕƕ De conventies voor de volgende 7 jaar reeds vastliggen ? 2018: Las Vegas, 2019: Milaan, 
2020: Singapore, 2021: Montréal, 2022: New Delhi, 2023: Boston, 2024: Melbourne

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.badfestival.be
http://www.badfestival.be
http://2hho5x396si93q8wb13gr942.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/BAD2017-aangepast.mov
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PU-101
De PU-101 is een elektronisch document van LCI Oak Brook waarmee de functies van het nieuwe bestuur gemeld 
worden. Het nationaal secretariaat verzamelt deze gegevens voor alle Belgische clubs en stuurt deze globaal door.
Het aantal in te vullen clubfuncties werd dit jaar aangevuld met clubambassadeur en LCIF-clubcoördinator.
Voor Oakbrook zijn er momenteel 4 functies die verplicht moeten opgegeven worden: voorzitter, secretaris, penning-
meester en verantwoordelijke effectieven (membership).
Aandacht: indien de functies niet tijdig (dat is halfweg april) worden medegedeeld, dan worden de mandatarissen 
van het vorig jaar opnieuw opgegeven. Dat is niet aan te bevelen, want dat betekent onnodig bijkomend werk om de 
gegevens aan te passen naar de correcte toestand. Het aantal functies zal in de toekomst aangepast worden gezien 
de functie van LCIF-clubcoördinator ook een verplichte functie wordt.
De andere functies (eerste vice, protocol, ICT-contact, jeugdverantwoordelijke, ambassadeur, LCIF-contact en in voor-
komend geval dat de club een Leoclub ondersteunt, ook de Leo-advisor) is belangrijke informatie voor de interne 
werking van het district en het MD.
Het opgeven van al deze clubfuncties is voor de secretaris in functie een fluitje van een cent aangezien alle leden 
functies kunnen geselecteerd worden en enkel moeten aangeklikt en bevestigd worden.
Vergeet natuurlijk niet om na het aanmelden eerst te kiezen voor 2017-2018.

Peter De Poorter - Districtssecretaris

Cherchez la femme...
PART II
Er beweegt wat in ons district. Na het baanbrekend werk van IPDG André en de lopende promotiecampagne van DG 
Patrik, is het thema “Meer vrouwen in de Lions” een gespreksonderwerp geworden in alle clubs. Dat bleek gisteren 
nog maar eens tijdens een gesprek met jonge leden uit gewest 3. Veel pro, weinig contra maar praktische bedenkin-
gen en emotionele benaderingen. 
Tijd dus om er de cijfers bij te halen. De 2 onderstaande grafieken mogen duidelijk zijn: ons district is een buitenbeen-
tje. Waarom?

Harry Buelens en Carlos De Troch - GMT/GLT

ƕƕ Je alle rekeningen en budgetten die zullen gestemd worden op de conventie te raadple-
gen zijn op de website ? En dat je bij vragen hierover steeds mag mailen naar onze districtspen-
ningmeester peter.dudal@dudal.be

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/document/begroting-2017-2018/
mailto:peter.dudal%40dudal.be?subject=
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Mopjes
Een jonge blondine staat op de markt in Dendermonde en roept “ik ben beroofd.” Heleboel mensen eromheen. Er 
komt een agent bij en die zegt: “Waar had U uw portemonnee, mevrouw?” “In mijn slipje en mijn bloesje eroverheen.” 
“Heeft U dan geen hand gevoeld?” “Dat wel,” zegt ze, “maar wie denkt er nu aan beroving…”

Een jongen en een meisje zitten romantisch in een park in Dendermonde. Het meisje vraagt: “Wil jij wel eens zien, 
waar ik aan mijn blindedarm ben geopereerd”? Opgewonden antwoordt de jongen: “Ja, nou en of”! “Daar” wijst het 
meisje, “in dat grote gebouw met al die ramen”.

Staan een pot koffie en een pot thee op het aanrecht ergens in Dendermonde, zegt de pot koffie:”Oooohhh.. wat ben 
ik heet!!” Antwoord van de thee:”Kon je dat niet eerder zeggen, ik sta al een kwartier te trekken!”.

Hoe hang je 2 Dendermondse kippen aan elkaar? Met kippebouten.

De juf uit het Oscar Romerocollege in Dendermonde : “Zeven en zeven, wat krijg je dan Jean-Michelleke Meertens?” 
Antwoord van Jean Michelleke Meertens: “Heel fijn zand juf!”

En nu een niet-Dendermondse mop: Wat is oranje, hangt in de boom en zegt ik ben een appelsien? een mandarinneke 
met een dikke nek
 

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

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
06/05/2017 LC Blankenberge: LionsNight Barbecue
17/05/2017 LC Ronse-Renaix: The Vicious Night
20/05/2017 Opleiding zone & gewestvoorzitters
03/06/2017 LC Wetteren Rozenstreek: Rozenrally
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
Assenede Diederik Notebaert Kristian
Gavere Rhodeland Kindt Peter
Gavere Rhodeland Van Hijfte Luc
Ghent Seaport Voordeckers Michael
Oudenaarde D’haeyer Piet
Oudenaarde Vlaamse Ardennen Vanhyfte Frank
Zelzate Krekenland Bruggeman Frank

In memoriam
Club Naam Voornaam
Heuvelland Dieusaert Erik
Zottegem Story Roland

Deadline artikels flash mei: 20 april

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/opleiding-nieuwe-besturen/
http://www.lions-112a.be/events/lc-assenede-diederik-filmvoorstelling/
http://www.lions-112a.be/events/bad-2/
http://www.lions-112a.be/events/lc-eeklo-meetjesland-50-jarig-jubileum/
http://lionsconventie.be/
http://www.lions-112a.be/events/infosessie-nieuwe-leden-gewest-4/
http://www.lions-112a.be/events/lc-blankenberge-lionsnight-barbecue/
http://www.lions-112a.be/events/lc-ronse-renaix-the-vicious-night/
http://www.lions-112a.be/events/opleiding-zone-gewestvoorzitters/
http://www.lions-112a.be/events/lc-wetteren-rozenstreek-3/
http://www.lions-112a.be/events/lc-denderleeuw-denderlions-2/
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