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New Mountains to Climb 

Onder leiding van ID Elien Van Dille hadden we de gelegenheid International President Bob Cor-
lew  te begeleiden bij zijn bezoek aan ons district. LC Ronse o.l.v. voorzitter Jean-Baptiste te-
kende voor een bijzonder boeiende start in Ronse – bezoek aan de Vrolijke Kring vzw, en een 
ontvangst op het stadhuis; onze internationale president plantte ook een boom, in de schaduw 
van het Lionshuis in Ronse. Een Lions-legacy voor de volgende 100 jaren! 

Op 7/6, onze échte Lions-verjaardag, vierden we samen met hem feest.
Bob gaf er op het Centennial dinner een fantastisch overzicht van 100 jaar Lions. 
Catherine Van Dille zal het fotoboek met onze sociale werken ten bate van kinderen aan Dianne 
Corlew overhandigen in Chicago. Nog dank aan de vele clubs die hieraan hebben meegewerkt! 

Bob, thanks a lot for being here with us today, in Ronse – in the midst of what we call the ‘Flemish 
Ardennes’ -  to some extent our land of rolling hills. Thanks also to the mayor of Ronse, Mr. Luc 
Dupont, for welcoming and showing respect for our Lions-delegation.

Bob, you found inspiration for your theme as an international president in the basic and innate 
values of your fellow Tennesseans – Tennessee, the VOLUNTEER state.

Your theme – New Mountains to climb – is about challenges for people like all Tennesseans: 
new challenges means: new opportunities to serve.
I took your theme into our 54 district clubs, during my club visits as governor, in terms of:
1. More people in need, needs change over time; clubs, evaluate your portfolio of service pro-

jects on a regular basis
2. Vision, youth, environment and hunger as core project domains for the centennial 
3. Visibility of Lions: communicate to your local community about your service projects, con-

nect through social media, come with legacy projects
4. Enhance your service impact: more needs, new needs, ‘NO’ is not an answer – and so: more 

service projects; more heads, hearts and hands, need for more members – that’s what it 
means.

5. LCIF: Lions, donate to your foundation. LCIF grants can leverage your projects, locally and 
globally.

If I evaluate what has been done the past year – don’t take this wrong, our district since number 
of years is not managed by one person, the DG, but is led by a team, and based upon targets 
defined for a 3-year time span:

1. Let me first go back to Helen Keller: blind and deaf at the age of 18 months, coached and 
cared for by an exceptionally inspiring teacher – far beyond what one can formally expect 
from a teacher. At the age of 45, in 1925, Helen was challenging a Lions Convention: ‘Lions 
of the world, I challenge you to become knights of the blind in the crusade against darkness!’ 

Lees deze tekst hier verder...
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http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/voorwoord-gouverneur-flash-juni-2017/
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Feest Feest Feest
Het Lions Eeuwfeest wordt nog steeds gevierd!
29 mei 2017, een datum die voor altijd in gouden letters zal zijn opge-
nomen in de Lions-annalen: onze Koning Filip ontving een delegatie van 
MD Belgium 112. Het is de 1ste keer dat een serviceclub door de Koning 
wordt ontvangen. Koning Filip toonde heel veel belangstelling, was onder 
de indruk van ons sociaal palmares en feliciteerde ons allen van harte!
Het prachtige – bijna live - verslag van onze Gouverneur leest u hier. 

Op 5 juni 2017: hoog bezoek, het allerhoogste: International President 
(IP) Bob Corlew komt de enige echte Centennialverjaardag van Lions vie-
ren bij ons, in België. En de start wordt daartoe gegeven bij ons, in Ronse.
LC Ronse, ID Elien met Catherine, en voorzitter Jean-Baptist zetten hun 
beste beentje voor. Geleid bezoek aan de kerk en crypte van Sint-Hermes, 
opgetrokken in 1086 (!). Bij het buitenkomen van de kerk, op weg naar de 
crypte een eerste emo-moment – zo’n 150 kinderen verwelkomen Bob 
bijzonder enthousiast, zwaaiend met hun vredes-poster. Mooi, schitte-
rend gewoon. Onze IP is niet uit zijn evenwicht te brengen. Hij schudt 
handjes, hij spreekt enkele kinderen aan, zichtbaar genietend van deze 
enthousiaste, joelende menigte jong geweld.

Op 7 juni 2017 – de officiële Lionsverjaardag – ontving Bob Corlew de clubvoorzitters en -secretarissen en de ka-
binetsleden in Brussel. Bob Corlew overhandigde de 4 Gouverneurs het ‘Certificate of Appreciation’. Impressionant 
moment, ontroerend ook. Een bekroning van een fantastisch ‘Patrik’ jaar !

 

https://www.facebook.com/lionsclubs/videos/10155301690922492/
https://www.facebook.com/LionsMD112/videos/1985926868295629/

Op 10 juni 2017 tenslotte, de Nationale Conventie in Enghien. Meer dan 500 Lionsvrienden, de zon is van de partij, 
het kader is schitterend. Een humoristische Minister Koen Geens met een indrukwekkende speech. Helaas valt geen 
enkele club uit ons district in de prijzen (Nationaal werk, Vredesposter, YAA). 
Timing wordt gerespecteerd en de vele vrienden ontmoeten elkaar op de mooie receptie. Onze Council Chairperson 
Remy Huart glundert! Feest geslaagd!
Guido Vyncke wordt met een verpletterende score gekozen als Council Chairperson 2018-2019 en zal onze eigenste 
Harry Buelens (CC 2017-2018) opvolgen.

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/op-koffie-ere-gouverneur-koning-filip/
https://www.facebook.com/lionsclubs/videos/10155301690922492/
https://www.facebook.com/LionsMD112/videos/1985926868295629/
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Inclusiedag 
Op zondag 30 april vond voor de 3de maal de Inclusiedag plaats, georganiseerd door LC De Haan 
Permekeland. Op deze familiedag voor mensen met een beperking en hun begeleiders mochten 
wij in het Zeepreventorium 750 mensen ontvangen van over gans Vlaanderen. 
Naast de diverse optredens, waarbij ook onze gasten hun muzikale en danstalenten konden de-
monstreren, werd er ’s middags onder een stralende zon gepicknickt op het strand. Tijdens de 
vorige twee edities werden strandkastelen gebouwd. Ditmaal gingen we voor een gesmaakt vlie-
gerfestival, waar ook de strandwandelaars konden van genieten. De wind zat goed. 
Onder muzikale begeleiding van de fanfare keerden we terug naar de feestzaal voor een demon-
stratie van de plaatselijke Line Dance groep en een optreden van Robby Longo. Afsluiter van 
dienst was ambiancemaker Sammeke Goris. Onze gasten zongen en dansten enthousiast mee 
en vertrokken huiswaarts met de glimlach op het gezicht.
Maanden van voorbereiding resulteerden in een prachtig feest, stralende gezichten …. Mensen 
zien genieten, doet genieten. Hiervoor doen we het! 

Jurgen Vansteene - Voorzitter LC De Haan-Permekeland

Van paardenstal naar distributiecentrum
LC Zwevegem en 10 jaar FOOD4ALL vzw
In 2007 startten wij een ambitieus project: een Voedselbank voor 3 gemeenten (11 deelgemeenten). Een centraal 
gelegen grote paardenstal van een oude steenbakkerij werd door de leden van de club omgevormd tot een nette 
distributieruimte van +- 150 m2. Er is een uitstekende band met de lokale OCMW-besturen. Bij dit jubileum kunnen 
we uitpakken met indrukwekkende cijfers. Elke week opnieuw engageert de club zich samen met een enthousiaste 
groep vrijwilligers zodat 450 medeburgers een evenwichtig en gezond voedselpakket krijgen; na 10 jaar bereiken we 
meer dan 750 ton of 1.200 paletten verdeeld voedsel. En toegegeven, best wel cijfers om fier op te zijn. Maar na 10 
jaar trekken wij als club een veel belangrijker besluit.
Het cement en terzelfdertijd de olie van de organisatie is de club: 30 leden die elke week opnieuw zich sociaal en-
gageren, hands-on pakketten komen samenstellen, bij fabrikanten voeding ophalen, met onze bestelwagen bij de 
zwakkeren aan huis leveren. Dit motiveert de clubleden, de vrijwilligers en ook onze lokale gemeenschap om zich in 
te zetten tot “het herverdelen” van onze welvaart. Een must in onze divergerende maatschappij.
FOOD4ALL, so basic, met onze Lions-club als basis.

Luc Amez – LC Zwevegem

De kinderrechtenmuur
Naar aanleiding van de Centennial worden wereldwijd talloze herdenkingen, activiteiten en vieringen 
georganiseerd. LC Geraardsbergen richtte zich naar één van de speerpunten van het moderne Lionisme 
“de jeugd” en was sponsor en peter van een heuse kinderrechtenmuur.
Deze kleurrijk beschilderde muur, die zich bevindt in het plaatselijk jeugdcentrum, bestaat uit symbo-
len die verband houden met de rechten van het kind. De muur omvat figuren die verwijzen naar het 
‘meedoen’ en ’meetellen’ van het kind zoals het recht op onderwijs, op kwalitatieve huisvesting en op 
ontspanning.
Geraardsbergen behaalde onlangs de titel van kindvriendelijke stad en werkte samen met de Lions om 
dit daadwerkelijk te symboliseren; de muurbeschildering en een gedenkplaat werden geschonken door 
de Lions als blijvend aandenken aan de Centennial.

Marc Baisier - LC Geraardsbergen

ƕƕ Wij deze week de kaap van 1.450.000 Lionsleden hebben overschreden?Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Opleiding nieuwe leden gewest IV
Wij werden als jonge Lionsleden enthousiast onthaald op woensdag 3 mei om 
19u30 in Hostellerie Klokhof te Kortrijk. Na een aangenaam aperitief werden wij uit-
genodigd om alfabetisch aan de ronde tafels plaats te nemen. Deze werkwijze gaf 
de mogelijkheid om Lions van andere clubs te leren kennen. De avond werd ingevuld 
met een PowerPointpresentatie gecombineerd met aangenaam tafelen. Het theore-
tisch deel, o.a. uitleg over algemene structuur, werd gecombineerd met mogelijkheid 
tot vraagstelling. Er werd naast de algemene structuur stilgestaan bij de betekenis 
van het LCIF – Lions Clubs International Foundation, waardoor wij als Lions groot-
schalige humanitaire projecten kunnen realiseren. Ook de vier ankerpunten van de 
sociale werking werden toegelicht: zicht, jeugd, milieu en honger.

Het theoretische deel werd afgesloten met een ludieke quiz en de avond zelf met het uitdelen van drie flessen cham-
pagne door Gewestvoorzitter Peter Vervaecke. Ik was één van de gelukkigen die dergelijke fles in ontvangst mocht 
nemen ter ere van het jongste lid zijnde. Een bijzonder aangename verrassing én nogmaals dank!
Hetgeen wij kunnen besluiten werd reeds op de avond zelf verteld: het Lions-zijn is voor het leven en biedt vooral een 
gemeenschappelijke basis met andere Lions-leden.

Aurélie Buyse - LC Waregem Ascot

Drie jaren
Drie jaren vliegen voorbij als een sneltrein en het lijkt of er weinig is gebeurd. 
Maar wie goed kijkt en luistert zal tot de vaststelling komen dat meer dan een steen in de rivier werd verlegd. In heel 
wat domeinen van onze Lions organisatie D112A is een positieve evolutie vast te stellen. Van de nieuwe dynamiek in 
de ledenwerving over de grotere interesse voor de vormings- en infosessies tot een betere en meer eigentijdse com-
municatie, zeker ook de omslag in het denken over vrouwen in het Lionisme niet vergeten, is de weerslag te vinden 
van deze stroomverandering. 
Dit is het werk van de Gouvernteams die in de voorbije drie jaar, voortbouwend op wat sinds jaren werd in gang gezet, 
de fakkel hebben overgenomen om, in respect voor de continuïteit, die evolutie te verrijken met vernieuwende inzich-
ten. Zonder de grondregels te wijzigen werd de aanpak van meer interactieve betrokkenheid van de clubs en de leden 
bevorderd, het District als coachend en dienend leiderschap gepromoot en het democratisch transparant beheer 
versterkt. We wensen de verantwoordelijken GMT-GLT voor de komende drie jaar hetzelfde geluk te mogen kennen 
dienstbaar te zijn in een district waarvan de leden open staan voor de Lions boodschap op een correcte manier ge-
communiceerd. De weg is nooit af en loopt ook nooit rechtdoor. Bijsturingen zijn dus altijd nodig maar daarom ook 
is het belangrijk te kunnen rekenen op alle Lions maar vooral ook op Lions die bereid zijn zich in te zetten om deze 
verantwoordelijkheden op te nemen. 
Dank Lions !

 Carlos De Troch en Harry Buelens – Commissie GLT/GMT

En nog feest !
LC Meetjesland Eeklo vierde op 28 april hun 50-jarig be-
staan!
Na een gesmaakt academisch gedeelte en een muzi-
kaal intermezzo werd stichtend lid Martin Pauwels  ge-
huldigd !

ƕƕ We er even uitgaan en de volgende Flash in september wordt uitgebracht ? 175 woor-
den in word – foto’s per apart bestand aan te leveren tegen uiterlijk 20 augustus.

Wist je dat?

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


JUNI 2017  I  6flashLIONS

WWW.LIONS-112A.BE

Fortenbouw in Blankenberge
De Fortenbouw Wedstrijd is één van de jaarlijks terugkerende sociale acties van LC 
Blankenberge. De kosten voor dit alles, zélfs het inleggen van autobussen, worden 
gedragen door de club. Met dit leuk initiatief, waar de leden trouwens zelf heel veel 
plezier aan beleven, slagen ze er telkens in om kinderen die om één of andere reden 
in een instelling verblijven een memorabele namiddag te bezorgen aan zee. 
Net als vorig jaar deden er negen regionale instellingen mee, goed voor een totaal 
van een 215-tal deelnemers en werden er 31 forten gebouwd. Voor de drie sterkste 
teams was er een beker.
De kinderen kregen één uur de tijd om een zo sterk mogelijk fort te bouwen rond 
een vlaggenstok. Na het eindsignaal was het spannend afwachten welke vlaggen-
stokken het langst overeind zouden blijven in het opkomend water. Dit jaar sleepten 
de kinderen van het begeleidingscentrum campus Het Anker de eerste prijs in de 
wacht. De leerlingen van de vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs De Berk-
jes gingen met de tweede en derde prijs aan de haal.
Alle kinderen kregen na afloop een goodiebag. De zevende editie die volgend jaar zal 
plaatsvinden op 2 mei 2018 staat nu reeds met stip genoteerd in de Lions-agenda.
Een leuk filmpje kan je hier bekijken: https://www.facebook.com/Strandbars/videos/1445382848855126/

43.250 euro
Op zaterdag 10/6/2017 vierde LC Denderleeuw-Denderlions hun 10 jarig bestaan met een ongelofelijk foodtruck – 
festival.
Samen met de meer dan 400 aanwezigen schonk L.C. Denderleeuw maar liefst 
- € 21.000 aan jeugdinstelling Ter Muren uit Erembodegem voor de organisatie van alle 
jeugdkampen in 2017
- € 6.000 aan de scouts van Denderleeuw voor de bouw van nieuwe scoutslokalen 
- € 750 aan basisschool KCD Huisegem voor een sociaal project
- € 1.500 voor de plaatsing van een AED defibrillator in de gemeente Haaltert. Daarmee 
geven we ook de aanzet om na Denderleeuw ook van Haaltert een hartveilige gemeente 
te maken.
Eerder deze maand schonken ze al € 14.000 aan de school IKSO voor de actie hartvei-
lige gemeente. Hiermee werden in samenwerking met Prof. Dr Pedro Brughada 4 AED defibrillatoren geplaatst over 
gans Denderleeuw en wordt de gemeente als hartveilige gemeente beschouwd. Bijkomend zullen ongeveer 500 
inwoners van Denderleeuw worden opgeleid op een reanimatiecursus om de AED toestellen te leren gebruiken.

 Nicolas van Isterdael – Voorzitter LC Denderleeuw-Denderlions

3614 medailles
Indrukwekkende Special Olympics te Lommel het voorbije Hemelvaartsweekend.
3400 atleten, 3614 medailles, meer dan 1000 begeleiders en honderden Lionsvrijwilligers waren pre-
sent onder een stralende zon. Wie het nog nooit meemaakte, moet het volgend jaar zeker doen! Spe-
cial Olympics 2018 van donderdag 10 mei tot en met zaterdag 12 mei in Doornik.

http://www.lions-112a.be
https://www.facebook.com/Strandbars/videos/1445382848855126/
https://www.special-olympics.be/nl/
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LC Harelbeke Liederik zet AUTISME rond 
de tafel !
Op 16 mei, 5 jaar na de vorige editie, organiseerde L.C. Harelbeke een tafelge-
sprek met meerdere instantiesdie dagdagelijks rond autisme werken.
Autisme is op vandaag nog altijd niet goed bekend en/of erkend. De vele in-
stanties, werken hard, maar nogal dikwijls naast elkaar.Tevens zou de minister 
van Welzijn en van Onderwijs ook deze problematiek beter moeten aanpak-
ken. Neem nu het M-decreet, mooi op papier, maar moeilijk realiseerbaar in 
de praktijk omwille van de beperkte budgetten. Alles draait om subsidies. De 
regering schroeft alles terug en legt de verantwoordelijkheid bij de instellingen 
en scholen.
Maar er is ook een positieve noot, in de laatste 5 jaar zijn ook verbeteringen 
merkbaar, wat allen hoopvol stemt.
L.C. Harelbeke draagt een warm toe aan AUTISME, ze lagen 5 jaar terug aan de basis van de uitgave van “ DE KOFFER 
VOL VERTROUWEN “ van Linda Pappijn, een tool die wordt aangewend in de begeleidiing van jongeren met autisme.
Autisme stopt niet aan de grenzen, het zou fijn zijn indien Lions, het thema Autisme, eens gezamenlijk zou aanpak-
ken, we zouden echt het verschil kunnen maken. WE SERVE.

Marc Baesen – Voorzitter LC Harelbeke Liederik

Verrassing in Herzele
Nathalie D’Hauwers  uit St-Lievens-Houtem beleefde de verrassing van haar leven. 
Ze mocht uit handen van Voorzitter Koen De Moor van LC Herzele,  de sleutel in ont-
vangst nemen van een prachtige wagen.
Die eer en het genoegen viel haar te beurt omdat ze de bezitter was van het win-
nende biljet van de tombola die LC Herzele organiseerde naar aanleiding van de 
Centennial. Het geluk was des te groter omdat Nathalie en haar echtgenoot in het 
bezit waren gekomen van dat winnende biljet via goede vrienden.
Die hadden hen immers met Pasen bedacht met een erg uitgebreid Paasontbijt on-
der de vorm van een Paasmand die te koop werd aangeboden door de Lions Club. In 
die mand vonden ze een tombola-biljet dat nu de hoofdprijs opleverde.

Wist je dat?

ƕƕ Onze FBlezers bijzonder gretig de foto bij de Koning hebben gedeeld en er meer dan 
3000 personen werden bereikt? Klik hier op de FBpagina van het district https://www.face-
book.com/lionsowvl/
ƕƕ LC Oostende BO4 de uitrusting sponsort van de fietsclub van De Steiger in Koksijde (een per-
manent open internaat, dat gedurende het volledige jaar opengesteld is voor kinderen die om 
uiteenlopende redenen daar verblijven)?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.facebook.com/lionsowvl/
https://www.facebook.com/lionsowvl/
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Nieuws uit Leoland
Een serviceclub ondergaat voortdurend veranderingen, zo ook Leo Club Oostende.
In 2015 is er besloten om de aanpak inzake de sociale werking over een andere boeg te gooien. In de loop der jaren 
was de brede aanpak wat verloren gegaan, en lag de focus te veel op eenmalige steun. 
Het was echter belangrijk om als club duidelijk te bepalen wat de sociale visie zou worden voor de volgende jaren: 
brede en langdurige engagementen aan 1 hoofddoelgroep, aangevuld met een 2-tal extra neven doelgroepen. De 
steun blijft variëren tussen financiële-, praktische steun of een combinatie. 
Er werd gekozen voor een structuur waarbij er meer verantwoordelijkheid bij de leden wordt gelegd en een werkgroep 
sociaal werd opgestart. Alle sociale doelen en opportuniteiten werden geëvalueerd. Ondertussen hebben we bijna 2 
werkjaren met deze sociale structuur achter de rug. Deze blijkt een onverhoopt succes. Zowel de communicatie naar 
de doelgroepen als de opvolging verlopen veel beter. Deze structuur heeft er ook voor gezorgd dat de agenda met 
sociale activiteiten en nieuwe uitdagingen sterk kon uitgebreid worden. 
Ondertussen is het 2017 en staat een andere grote uitdaging voor de deur, met een grote populatie bijna 30-ers is het 
namelijk belangrijk om de toekomst van Leo Club Oostende te verzekeren met een evenwichtigere leeftijdspopulatie.

De leden van Leo Club Oostende

Rechtzetting Vredesposter
Na problemen met auteursrechten gaat de eerste prijs voor het district 112A voor de 
Vredesposter naar: 
Salma Bakkane, DeCroly school, LC Ronse.
 

Guy Soetaert – Voorzitter commissie Vredesposter

Een tip van de sluier
Het jaar van onze Gouverneur Patrik zit er bijna op…Tijdens de Internationale Conventie in Chicago zal de wissel 
plaatsvinden.
We danken Patrik alvast voor een schitterend jaar en kijken uit naar het jaar van Marc Cosyns.
Een eerste tip van de sluier leest u hier.

ƕƕ Je jouw gegevens opgenomen in de directory (www.lions.be) zorgvuldig dient na te le-
zen en dit uiterlijk tegen 30 juni. Deze gegevens worden overgenomen voor de directory die 
uitkomt in september/oktober ! Wie dit zélf niet kan, vraagt het aan de clubsecretaris !
ƕƕ Per einde schooljaar 2015 op bachelor- en mastersniveau 59% van de afstuderenden meis-
jes waren, tegenover 41% jongens (bron: Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeen-
schap). Wedden dat deze duidelijke trend in de afstudeercijfers onze recrutering van Lions-
mannen in een perspectief van 5 à 7 jaar serieus zal  hypothekeren…?
ƕƕ LC Harelbeke Liederik zijn 9de Lions Historic Rally organiseerde met start op het Ladeuze-
plein in Leuven ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/een-tip-van-de-sluier/
http://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/md-112.html
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Mopjes

ƕƕ Ter ere van het 100-jarig bestaan van het Lionisme een heel speciale postzegel werd 
uitgegeven? Op de Nationale Conventie van het MD112 Belgium in Edingen op 10 juni 2017, 
en enkel daar, werden deze postzegels te koop aangeboden.

Wist je dat?

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

30/06/2017 LC Aalst: Golftornooi
19/08/2017 LC Brugge Maritime: Vis- en Schaaldieren Festijn
27/08/2017 LC Gent-Gand: Fietstocht
28-30/09/2017 Europaforum in Montreux
07/10/2017 LC Oostende BO4: BO4 gaat vreemd
11/11/2017 LC Oostende: Concert

Welkom aan onze nieuwe leden

Club Naam Voornaam
Brugge Zeehaven Hoeck Marc
De Haan Permekeland Dutry Michel
De Pinte Millennium Boon Erik
De Pinte Millennium Libbrecht Jan
De Pinte Millennium Mervilde Björn
Gent Gandalys De Leusse-Hermanns Séverine
Gent Gandalys Dubrulle - Lardinoit Donatienne
Gent Gandalys le Fevere de ten Hove - Richir Diane
Ghent Seaport De Jaegher Vic
Ghent Seaport Vandermeersch Paul
Heuvelland Bulcke Marc
Izegem Callens Bob
Knokke Zoute Goethals Frederik
Kortrijk Deuss Rogier
Menen Spillebeen Yves
Oostende Provoost Alex
Oostende Bosschem Francis
Tielt Vanhoutte Filip
Tielt Dedeurwaerder Christian

Deadline artikels flash september: 20 augustus

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/lc-aalst-golftornooi-4/
http://www.lions-112a.be/events/lc-brugge-maritime-vis-en-schaaldieren-festijn/
http://www.lions-112a.be/events/lc-gent-gand-fietstocht/
http://www.lions-112a.be/events/europaforum-in-montreux/
http://www.lions-112a.be/events/lc-oostende-bo4-bo4-gaat-vreemd-4/
http://www.lions-112a.be/events/lc-oostende-concert-2/

	Woord van de gouverneur
	Feest Feest Feest
	Inclusiedag 

	Van paardenstal naar distributiecentrum
	De kinderrechtenmuur
	Opleiding nieuwe leden gewest IV

	Drie jaren
	En nog feest !
	Fortenbouw in Blankenberge

	43.250 euro
	3614 medailles
	LC Harelbeke Liederik zet AUTISME rond de tafel !

	Verrassing in Herzele
	Nieuws uit Leoland

	Rechtzetting Vredesposter
	Een tip van de sluier
	Mopjes
	Nuttige info

	Welkom aan onze nieuwe leden

