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Beste Lions vriendinnen en vrienden,
Beste LEO’s,

Na de Centennial Convention in Chicago en bij de aanvang van de tweede eeuw van onze Asso-
ciation sluit ik me graag aan bij de begroeting van onze nieuwe Indische International President, 
Narresh Aggarwal, met de term “Namasté”
Deze vindt zijn oorsprong in het Sanskriet en begeleidt het begroetingsgebaar van de Hindoes 
ten aanzien van hun goden, maar ook het respect ten overstaan van elkaar wat zich vertaalt als 
“de ziel in mij, groet de ziel in jou”.
De uitgelezen organisatie van dit uniek event van wereldformaat met grootse keynote-speakers 
zoals gewezen UN Secretaris-generaal Ban Ki-moon of gewezen US Vicepresident Al Gore, stond 
garant voor een vormelijke en inhoudelijke invulling zonder weerga.
Ook de muzikale omlijsting met erkende succesvolle en nostalgische popformaties, zoals “Beach 
Boys” en “Chicago” werd door de aanwezigen ten zeerste gewaardeerd en heeft bijgedragen tot 
de ongedwongen sfeer die eigen is aan een verjaardagsfeest.
Toch heeft de uitmuntende motiverende toespraak die tijdens de eerste dagen van onze gou-
verneursopleiding verzorgd werd door de zonder ledematen geboren Australiër, Nick Vujicic, een 
onuitwisbare indruk nagelaten. Hij verpersoonlijkt met zijn positief motiverende toespraak in alle 
opzichten de invulling van het Lions-motto “we serve”.
Tijdens de eerstvolgende weken zal verduidelijking gebracht worden in de oproep om terug te 
keren naar onze core business met name “social” of “humanitarian” service. Hiervoor wordt de 
ondersteuning voorzien van een nieuwe structuur op alle niveau’s met name club-, district-, mul-
tidistrict- en internationaal niveau.

Het beoogde doel bestaat erin om als 1,7 miljoen Lions en Leo’s wereldwijd verenigd, allen samen 
tegen 2021 jaarlijks 200 miljoen mensen te kunnen bijstaan in alle domeinen waar we ons dienst-
baar kunnen maken. De domeinen waarin we willen helpen zijn het zicht, het leefmilieu, diabetes, 
de bescherming en opvoeding van onze jeugd, de bestrijding van kinderkanker en het lenigen van 
de honger in de wereld.
Ik dank jullie alvast oprecht voor jullie ongedwongen inzet en medemenselijkheid!

Marc W.J. COSYNS, Gouverneur Lions District 112-A 2017-2018W
oo

rd
 v

an
 d

e 
g
ou

ve
rn

eu
r

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


SEPTEMBER 2017  I  3flashLIONS

WWW.LIONS-112A.BE

Uw club doet toch ook mee?
Tegen een achtergrond van stijgende armoede, ja ook in ons rijke Vlaanderen (600.000 Vla-
mingen leven onder de armoedegrens…), blijft de actie Voedselbanken meer dan ooit relevant 
en nodig.  De Actie 2017 gaat door van donderdag 12 tot en met woensdag 18 oktober.  Met 
een opbrengst van 224.126 euro zorgde ons District in 2016 voor een derde van het nationaal resultaat. Maar dit 
kan nog veel beter indien nog meer clubs zich zouden engageren.  In West-Vlaanderen nemen alle clubs deel, met 
uitzondering van Brugge Maritime, Knokke-Zoute, Tielt en Heuvelland.  In Oost-Vlaanderen is er een opportuniteit 
voor hernieuwde inzet in een aantal clubs zoals Aalst-Dirk Martens, Denderleeuw, Herzele, Eeklo, Ninove, Oudenaarde, 
Ronse, Sint-Martens- Latem, Sint-Niklaas, Wetteren en Zelzate. Nieuwe voorzitters, waar wachten jullie op?!  
Wie aan de slag wil, gelieve contact op te nemen met de provinciale coördinatoren, Serge Skatchkoff (LC Kortrijk) 
serge.skatchkoff@gmail.com of Christiaan De Bruyne (LC Dendermonde) de.bruyne.christiaan@skynet.be.

MarcTemmerman – Voorzitter commissie Voedselbanken 

Black Jack
Eenentwintig. Zoveel keer is Rock voor Specials al doorgegaan. 
Ongelofelijk! Het lijkt nog niet zo lang geleden dat we er voor de 
eerste keer voor gingen. 1997, amper 1500 bezoekers, op onze 
parking in de Bolwerkstraat. Kletsnat geregende bezoekers, lek-
kende tenten en nachtelijke evacuaties. Toch was iedereen do-
lenthousiast, en men vroeg om nog eens en nog eens en.... Dus 
deden we door, jaar na jaar…  Zot hé!
Om het succes van iets te meten, zijn we geneigd om naar cijfers 
te grijpen. Cijfers zijn er zat.  Het dagrecord werd dit jaar gebroken 
met 4500 betalende bezoekers op woensdag. 96 vaten pils wer-
den leeggedronken en Milow deelde 1200 CD’s gratis uit. 
Het hart van Rock voor Specials, de reden van haar succes, vind je 
echter niet terug in die cijfers. 
De saus die dit alles aaneenplakt, is de sfeer die we als organisatie weten te creëren. Het gevoel dat bij elke medewer-
ker, elke sponsor, zelfs de hulpdiensten en de buren leeft: dat Rock voor Specials van ons allemaal is. 
En het is deze verbondenheid die maakt dat Rock voor Specials meer is dan een schitterende affiche met een bijzon-
der publiek op een fijn stukje Vlaanderen.  
Dank U Lions dat jullie dit mede mogelijk maken!

Luc Verbeke - LC Assenede Diederik                                      

ƕƕ De volgende 101ste Internationale Conventie doorgaat in Las Vegas van 29 juni tot en 
met 3 juli ? En daarna volgen:

• Milaan, Italië (05.07>09.07.2019)  
• Singapore, Singapore (26>30.06.2020)   
• Montréal, Québec, Canada (25>29.06.2021)  
• New Delhi, India ((01>05.07.2022)  
• Boston, Massachusetts, USA (07>11.07.2023)  
• Melbourne, Australia (21>25.06.2024)  

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
mailto:serge.skatchkoff%40gmail.com?subject=
mailto:de.bruyne.christiaan%40skynet.be?subject=
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Centennial, laadpalen en Manneken Pis ?!
LC Geraardsbergen wilde de “Centennial” nog op een dubbele originele manier in 
de kijker brengen.
Op vijf verschillende plaatsen in de regio (o.a. op de markt en de Muur van Ger-
aardsbergen) werden laadpalen geplaatst, zodanig dat sportievelingen hun elek-
trische fiets gratis kunnen opladen in het prachtig heuvelachtig landschap van 
de Vlaamse Ardennen. Dit door de club gesponsord initiatief kwam er in samen-
werking met het gemeentebestuur en Eandis.
Daarnaast kreeg het oudste Manneken Pis van het land (van een veel ouder 
‘geboortejaar’ dan zijn Brussels broertje) een Centennial-aanpassing in zijn kos-
tuumpje. Vijf jaar geleden vierde LC Geraardsbergen zijn 50ste verjaardag en 
schonk bij die gelegenheid een outfit voor het Manneken, vandaar dat een vesti-
mentaire upgrade zich aandiende.
De plechtige inauguratie van beide evenementen vonden plaats in aanwezigheid van Minister A. De Croo, de burge-
meester en schepenen, de Orde van Manneken Pis en van een stevige afvaardiging van Lions-dignitarissen Elien Van 
Dille, Harry Buelens, en Patrik Vervinckt.

Marc Baisier - LC Geraardsbergen

60 jaar
LC Oostende vierde zijn 60ste charterverjaardag op vrijdag 23 juni 
op het mooiste terras van Oostende onder een stralende zon. André 
Heymans, stichtend lid, gaf een boeiende uiteenzetting. Voor hem be-
gon het op 3 juni 1955, de eerste officiële vergadering. Hij draagt “we 
serve” nog diep in zijn hart en zorgt elk jaar nog voor sponsoring en 
kaartenverkoop voor het jaarlijks concert.
Zijn volledige speech vindt u hier. 
 “Voor mij betekenen 62 jaren Lions een belangrijk stuk van mijn leven. 
Het Lionisme is in mij gehecht. Samen hebben we in al die jaren zo-
veel gerealiseerd op allerlei vlak. Zelfs een Gouverneur is uit ons mid-
den gerezen, de steeds zeer sympathieke Raoul Rombaut. Uiteraard 
is mijn vurige wens dat we met verenigde krachten de doelstellingen 
van het Lionisme in onze club bloeiend houden.
 Wat mij het meest intense genoegen deed en steeds doet, is de vriendschap, de vriendschap het meest waardevolle 
dat men kan aanbieden. Ik dank jullie allen hiervoor gans bijzonder”.

ƕƕ Peter De Poorter (districtssecretaris) elk jaar een vademecum van maar liefst …pa-
gina’s aanlevert ? Je vindt er ook alle kabinetsleden in, de data van de clubbezoeken van de 
gouverneur, protocolaire weetjes enz. Alles lees je hier.
ƕƕ Wist-je -dat iedereen van harte welkom is op de charter van Leo Club Denderleo’s op zater-
dag 23 september as. te Aalst ? We verwelkomen meer dan 30 jongedames binnen onze Leo 
familie! www.denderleos.be
ƕƕ Dat de NASOC (Nationale Sociale Conventie van de Leo’s) dit jaar georganiseerd wordt door 
LEO D112A op zondag 6 mei 2018 in het Provinciaal recreatie- en natuurcentrum De Gavers 
te Harelbeke?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/60-jarig-bestaan-lc-oostende/
http://www.lions-112a.be/document/vademecum-2016-2017/
http://www.denderleos.be
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GMT – Global Membership Team
Members, leden van Lions, daar draait het GMT om! 
De fundamentele grondstenen waarop onze clubs zijn gebouwd. Indien wij de toekomst van Lions 
willen verzekeren dienen wij steeds voldoende te rekruteren. 
Mensen dienen op een of andere manier ‘getriggerd’ te worden om bij een club aan boord komen. Clubs moeten ook 
eens stil taan bij hun niveau van ‘attractiveness’… of hun ‘open staan’ voor nieuwe leden?
Leo’s zouden makkelijkst de overstap moeten kunnen maken! De realiteit leert ons dat het anders is. 
Nieuwe leden winnen is één zaak, leden aan boord houden is al even belangrijk. Hiervoor dienen we ons continu de 
vraag te stellen of we als club tegemoet komen aan wat de leden verwachten?
Vele clubs hebben meegewerkt aan het CQI, maar hoeveel clubs hebben op basis van de verkregen respons zichzelf 
in vraag gesteld, hun rekrutering of werking aangepast ….?
Elke club heeft ervaringen in het rekruteren en uitbouwen van haar organisatie. Best practices, bench mark …Binnen 
Lions Clubs International lijkt het me dat we vooral veel van mekaar kunnen leren!

 Grégor Mathieu – Voorzitter commissie GMT

Onze 2de vice-gouverneur : een échte pa-
ter ?
Zaterdag 5 augustus was het opnieuw tappen geblazen op Tram-
melant voor L.C. De Haan-Permekeland. Voor deze gelegenheid geen 
smoking met strik, maar een echte paterspij om ons Lionsbier aan 
te prijzen aan de duizenden voorbijgangers (ook nu nog te koop in 
geschenkverpakking van 3 flessen van 75cl). Met deze ludieke ver-
schijning bij pot en pint, propageren wij onze sociale doelen en de 
werking van de Lionsclubs bij het brede publiek.  
Een kleine week later (10 augustus) kan er al een deel van de op-
brengst gespendeerd worden aan een hands-on activiteit van de 
Leo’s Oostende : een tweede Fundag in MPI De Haan (Huis aan Zee). 
Lions en Leo’s slaan de handen in elkaar om een namiddag vol fun 
te verwezenlijken voor de kinderen van Huis aan Zee. Er wordt een 
programma opgemaakt met animatie en activiteiten waarop de kinderen en jongeren zich ten volle kunnen uitleven.
De activiteiten worden gesponsord door L.C. De Haan, L.C. Oostende en L.C. Oostende BO4. Elke club sponsort € 500 
waarmee wij de volledige kosten kunnen dekken van de activiteiten en waarvoor onze oprechte dank! Dit jaar orga-
niseren we opnieuw een waaier aan activiteiten: buikglijbaan, springkasteel, fotolijstjes en sleutelhangers knutselen, 
kindergrime, ballonnenplooier, hindernissenparcours, lasershooting, haartooi,  met gocarts rijden, een kinderbar, ijs-
jeskraam, en noem maar op. Voor deze kansarme jongeren was het opnieuw een voltreffer en de weergoden waren 
ons gunstig gezind (tot net voor het einde van de dag).
Op de foto: Pater Xavier-Zuster Julie en Vice-Abt Luc Masureel

Philip Wijnant – Voorzitter LC De Haan-Permekeland

ƕƕ Wij in 2017 30 jaar dames in Lions vieren en 60 jaar Leo’s ? 
ƕƕ Reeds in 1919 vrouwelijke leden mochten toetreden tot de Lionsclubs, maar dit door al-

lerhande ‘bylaws’ snel werd afgeschaft en het nog tot 1987 zou duren vooraleer ze opnieuw 
Lionslid mochten worden ??? Je leest er alles over op http://lions100.lionsclubs.org/EN/index.
php
ƕƕ Dat ons district op 1 september 1986 leden telt in 54 clubs? Op naar de 2000 !

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://lions100.lionsclubs.org/EN/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/EN/index.php
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De unieke Stamp
Begin 2017 hebben wij van B-Post de emissie bekomen van een officiële Mystamp ter herin-
nering aan de Centennial van onze Vereniging.
Deze zegels, die men niet bij de post kan verkrijgen, werden te koop gesteld op onze Natio-
nale Conventie op 10/06/2017 en werden warm onthaald. 
Lions die niet aanwezig konden zijn, hebben geen kans gekregen om zich de postzegels aan 
te schaffen. Er zijn nog zegels beschikbaar onder twee vormen - telkens aan 5 euro – hetzij 
één omslag met datum van de Conventie en gefrankeerd met de vijf zegels, hetzij een verticale band van de 5 ver-
schillende afzonderlijk bruikbare zegels, met waarde “1” voor het frankeren van een verzending.
Geïnteresseerde Lions (of vrienden filatelisten) kunnen hun bestelling per mail aanvragen bij thierrydw@gmail.com

Thierry De Wandeleir - LC Klein-Brabant

Een heel speciaal feest
De 100ste Internationale Conventie werd georganiseerd in de thuishaven 
CHICAGO, waar de headquarters van onze organisatie zijn gehuisvest: 
OAKBROOK 300, die wij ook een bezoek brachten. Eyecatcher was zeker 
het standbeeld van Melvin Jones !
De 1ste avond werd afgesloten met een spetterend optreden van de 
Beach Boys.
Al Gore, Ban Ki-Moon, the rockband Chicago, een indrukwekkend vuur-
werk voor de 4th of July, recepties en recepties, de aanstelling van onze 
nieuwe International President Naresh Aggerwal: het ene hoogtepunt na 
het andere…
Ik wens mijn zone te danken voor deze ongelooflijke ervaring, mijn gouverneurs Patrik en Marc voor de fantastische 
begeleiding en alle vrienden voor de onvergetelijke conventie! Het was mijn eerste internationale conventie, maar 
zeker niet de laatste.  Op naar Las Vegas! 

Hans Rottiers – Gewestvoorzitter gewest 3

Héél bijzonder
Ter Muren Erembodegem, de organisatie voor bijzondere jeugdzorg, draagt 
zorg voor heel wat kinderen, jongeren en hun ouder(s), familie of ruimere 
context. Ze komen er terecht wanneer het thuis wat moeilijker gaat of wan-
neer ze het zelf of hun ouders wat moeilijker hebben. Soms vindt een jeugd-
rechter de situatie verontrustend en worden kinderen of jongeren geplaatst, 
anderen vinden meer vrijwillig, met hulp van andere hulpverleners, de weg 
naar de jeugdzorg:
• kinderen of jongeren (0 -20 jaar) kunnen voor kortere of langere duur 

een plek krijgen in een van de 76 kamers of studio’s. 
• 16 gezinnen en 6 jongvolwassenen kunnen thuis begeleid worden. 
• 10 teams met telkens heel wat medewerkers staan klaar om samen met kinderen, jongeren en hun context 

verder te werken aan een toekomst.
Daarom steunt LC Denderleeuw Denderlions ook in 2017-2018 de door Ter Muren georganiseerde jeugdkampen. 
Omdat wij als Denderlions vinden, dat kinderen een toekomst verdienen.

Nicolas Van Isterdael – Past President L.C. Denderleeuw Denderlions

ƕƕ Jan Robyn, een mooi verslag maakte van zijn zonevoorzitterschap?Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
mailto:thierrydw%40gmail.com?subject=
http://www.lions-112a.be/jaaroverzicht-van-een-zonevoorzitter/
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Visjes op het droge
De leden van LC Brugge Maritime organiseerden zon-
dag 19 augustus de 23ste editie van hun jaarlijks Vis- en 
Schaaldierenfestijn, de Lions Vis BBQ voor de habitués. 
Al 23 jaar slaagt de club erin om fundraising, vriendschap 
en plezier te combineren in één evenement met ruim 800 
bezoekers. De 23 leden van Lions Club Brugge Maritime 
werkten samen met hun partners en kinderen om alle werk 
gedaan te krijgen. Daarbij konden ze ook rekenen op mede-
werking van de scouts, de voetbalploeg van Zeebrugge en 
andere organisaties die ze steunen. De talrijke aanwezigen 
en/of sponsors op deze Vis BBQ zorgen ervoor dat Lions 
Club Brugge Maritime jaar na jaar talloze lokale organisa-
ties kan steunen. In september 2017 bestaat Lions Club Brugge Maritime 25 jaar. Meer informatie over LC Brugge 
Maritime op www.lionsbruggemaritime.be

Tom Van Kerschaever – Voorzitter LC Brugge Maritime

Youth Exchange Camp
A TRIP IS MEASURED BY THE FRIENDS YOU MAKE AND NOT BY MILES.
Het jaarlijks afscheid van de deelnemers aan het kamp van Youth Exchange vond dit jaar plaats in 
Dworp.  Zoals steeds een leuke bedoening. 35 deelnemers uit 23 landen en evenveel ambiance. De 
commissie YE en district C hebben hard gewerkt en met groot succes!
Hier vind je het transscript van de afscheidstoespraak van een van de deelnemers, Moksha Dadia uit 
Mumbay India. Moksha sprak uit naam van de groep. Toen ik ter plaatse aankwam was ze haar tekst 
nog aan het neerpennen. Het is wat geïmproviseerd maar dat maakt het mooi. In elk geval kwam haar 
toespraak zeer goed over. Ik heb niets veranderd aan haar handgeschreven tekst die bedoeld was als 
toespraak en niet direct om te worden gelezen…

Harry Buelens - Council Chairperson MD112 Belgium – LC De Haan

Personaliseren
LC Lokeren verzamelt sedert jaren oude kleren en textiel in.  
Zij hebben overal in het Lokerse containers staan. Deze zomer werden deze containers geper-
sonaliseerd met Vredesposters en extra Lions logo’s. Ook de jeugd deed ijverig mee !

http://www.lions-112a.be
http://www.lionsbruggemaritime.be
http://www.lions-112a.be/youth-exchange-afscheidstoespraak-moksha-dadia/
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Enkele mijmeringen…
Lions from the heart - Een hart voor kinderen en jongeren:
Kinderen die om diverse redenen buiten het normale vrijetijdscircuit vallen, krijgen jaarlijks via het “Jeugdproject” van 
de culturele commissie van L.C. Oostkamp de mogelijkheid om hun individuele talenten op cultureel en sportief vlak 
te ontwikkelen. Hun blijvende inzet gedurende het jaar werd beloond met een boottocht die georganiseerd werd ism.
Yachtclub Flandria Brugge. Op de foto alleen maar blije en tevreden gezichten. (foto links)
Lions hebben een hart voor kinderen/jongeren en kinderen/jongeren hebben een hart voor Vrede. Dit toont de foto 
aan van de enthousiaste leerlingen van de VBS “De Vaart” uit Oostkamp-Moerbrugge. (foto rechts)

Eddy DESMET – LC Oostkamp

Spectaculaire bokshappening
We doen eens iets anders! Een evidente keuze voor een service-club, … 
maar niet zo eenvoudig in te vullen!
Met L.C. Oudenaarde Vlaamse Ardennen organiseerden we reeds onze be-
faamde Duckraces, jaarlijkse golfwedstrijden, kasteelconcerten, originele 
stoeterij-wijndegustaties, …
Tijd voor een nieuwe actieve, creatieve en net-een-tikkeltje-anders activi-
teit. 
Dankzij de medewerking van boksclub The Golden Gloves uit Gent, heb-
ben we heel wat leden en sympathisanten van onze club kunnen laten 
proeven van de edele bokssport.  Met 300 aanwezigen was voor de gele-
genheid in een bokstent omgebouwde feestzaal de Qubus te Oudenaarde 
goed gevuld. Net zoals de boksclub de Golden Gloves in Gent zich richt 
op jongeren uit probleemwijken en hen opnieuw een kans geeft om zichzelf te respecteren en om te gaan met hun 
problemen, concentreren wij met de L.C.Oudenaarde Vlaamse Ardennen ons vooral op jongeren. 
Het leeuwendeel van de netto-opbrengsten van deze Lions-evenementen gaan integraal naar ons project ‘VLAAMSE 
ARDENNEN GAAT VOOR GELUK’. Het overige deel gaat naar een variëteit aan sociale lokale en nationale projecten.

Ben Decock - LC Oudenaarde Vlaamse Ardennen

ƕƕ Wist je dat we met de Vredesposteractie vorig jaar 35 van de 54 clubs van ons district 
bereikten, met méér dan 5000 schitterende tekeningen tot gevolg. Mocht je club nog niet 
deelnemen, overweeg dan toch eens het belang van deze actie naar kinderen toe in deze 
tumultueuze tijden, en de kansen die het uw club biedt om naar buiten te treden in uw eigen 
regio op een positieve manier? Meer info en kick-off van onze actie in het najaar!
ƕƕ De deadline voor het indienen van een dossier voor het Nationaal Werk 15/11/2017 is ? lnfo 
bij Luc Amez, LC Zwevegem

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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500
 Onze districtsfacebookpagina heeft 500 likes !
Blijf je graag op de hoogte van de laatste nieuwsjes en bekijk je graag eens een interessante 
video over de Lions ? Klik dan hier link https://www.facebook.com/lionsowvl/
De 500ste ‘liker’ blijkt Francis Bosschem te zijn, het nieuwste lid van LC Oostende. Wie is hij, 
wat drijft hem…Lion te zijn ?
“M’n echtgenote Magali Rongé en ikzelf zijn zoals ze zeggen in ‘t Oostends: twee ‘aange-
spoelden’ afkomstig van Brugge. We hebben 2 kinderen Renaud 6 jaar en Rosalie 9 jaar. 
Je engageren in een stad waar je gaat wonen vinden wij als gezin héél belangrijk zowel op 
persoonlijk als beroepsmatig vlak. (Francis is zaakvoerder van Hotel Louisa te Oostende)  
Vooral leuke mensen ontmoeten en toffe momenten beleven, het gevoel hebben terecht te 
komen in één grote familie is op zich reeds een fantastische ervaring bij de Lions!
De mogelijkheid hebben om je via de Lions te kunnen inzetten voor goede doelen en sociale projecten is een absolute 
meerwaarde. 
Ambities binnen de Lions laat ik liever rustig op me afkomen! Vooral een gezonde mix vinden tussen gezin, familie, 
werk, sport en sinds kort de Lions is voor mij héél belangrijk.”
 
Welkom Francis in de best georganiseerde NGO ter wereld !

http://www.lions-112a.be
https://www.facebook.com/lionsowvl/
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Nuttige info

28-30/09/2017 Europaforum in Montreux
07/10/2017 LC Oostende BO4: BO4 gaat vreemd
21/10/2017 LC De Panne Westkust: Ontkurkt
11/11/2017 LC Oostende: Concert
10/12/2017 LC Evergem Vlaamse Valleien: Barbara Dex in concert
01/03/2018 LC Kortrijk: Filmgala

Welkom aan onze nieuwe leden

Club Naam Voornaam
Blankenberge Maenhout Kristof
Blankenberge Delannoye Kurt
Brugge Maritime Debart Carla
Brugge Maritime Lamiroy Bruno
De Panne Westkust Van Laeren Klaas
Denderleeuw Denderlions Eeckhout Tom
Denderleeuw Denderlions Krauch Frans
Dendermonde Van Swalm Peter
Dendermonde Van Den Troost Jurgen
Gavere Rhodeland Rotthier Steven
Ieper Poperinge Lernout Wim
Oostkamp Fiems Dirk
Waasland Taillieu Philip
Zottegem De Naeyer Geert
Zwevegem Peel Didier

In memoriam
Club Naam Voornaam
Izegem Verbaeys Thierry

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

Deadline artikels flash oktober: 20 september

http://www.lions-112a.be
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-panne-westkust-ontkurkt/
http://www.lions-112a.be/events/lc-oostende-concert-2/
http://www.lions-112a.be/events/lc-evergem-vlaamse-valleien-barbara-dex-concert/
http://www.lions-112a.be/events/lc-kortrijk-filmavond/
http://www.lions-112a.be/in-memoriams/
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