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Beste Lions vriendinnen en vrienden,
Beste Leo vriendinnen en vrienden,

Bij het neerschrijven van mijn voorwoord heb ik ondertussen al zestien clubs uit ons district mo-
gen bezoeken en kan ik me verheugen in de hartelijke ontvangst alsook in de positieve aandacht 
die gewijd werd aan mijn gebrachte boodschap.
Ondertussen wordt onze planeet echter geteisterd door een opeenvolging van natuurrampen in 
Bangladesh, India, de Verenigde Staten, de Caraïben en Mexico die, behoudens een onoverzich-
telijke materiële schade, ook aan de grondslag liggen van een groot menselijk leed.
Op de voorbije vergadering van de Gouverneursraad werd dan ook eenparig beslist om het nood-
fonds van ons Multiple District aan te boren en 20.000 € over te maken aan het LCIF voor het 
lenigen van de meest dringende noden aldaar. Ik richt hierbij graag een oproep naar alle clubs uit 
het district om dit voorbeeld te willen volgen.
Aan de clubs uit ons district die op dit ogenblik ook door beperktere interne windhozen geteisterd 
worden, wens ik graag te benadrukken dat de vriendschap onder de leden centraal staat voor het 
waarborgen van een goede clubwerking en het aanhouden van de clubleden. 
Diezelfde vriendschap kan echter op zijn beurt slechts behouden blijven door het democratisch 
aanvaarden en respecteren van transparante regels die het algemeen clubbelang dienen en het 
individuele belang overstijgen.
Op zaterdag, 23 september werd in Aalst officieel een nieuwe Leo club gecharterd, die de naam 
“Denderleo’s” meekrijgt en een positief antwoord biedt door onze jeugdige Leo vrienden op een 
groeiende vraag naar sociaal-maatschappelijk en humanitair engagement.
Ook een groeiende belangstelling en concrete stappen voor de waarschijnlijke daadwerkelijke 
oprichting van nieuwe damesclubs in ons district is de positieve resultante van de herhaalde 
inspanningen die in dit verband geleverd werden tijdens de voorbije jaren.
Het vormt tevens de bevestiging van een gewijzigde maatschappelijke realiteit, waarbij dames 
hun terechte erkenning en positie mogen opeisen en kunnen afdwingen, wat ik persoonlijk toe-
juich.
Met dank en waardering voor jullie blijvende positieve inzet met het oog op een vriendschap-
pelijke opbouwende club- en districtswerking, ben ik ervan overtuigd dat via jullie ondersteuning 
van de actie voedselbanken binnenkort een belangrijke bijdrage geleverd wordt ter bestrijding 
van de honger, die meestal een gevolg is van kansarmoede.

Marc W.J. COSYNS, Gouverneur Lions District 112-A 2017-2018W
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Wat gebeurde er met onze brillen?
Sedert de aanvang van de “Brillenactie” werden reeds meer dan 5.000.000 paar brillen 
- waarvan 300.000 afkomstig uit België - verzonden naar de opslagplaats van MEDICO 
France in Le Havre. 
Na een sortering gebaseerd op nauwkeurige criteria’s (goede staat, licht correctiever-
schil tussen beide ogen, beperkt astigmatisme, verwijdering van de progressieve gla-
zen) zijn slechts 15 % van de brillen herbruikbaar en worden naar de  werkplaats ver-
zonden voor reiniging, ijking en identificatie, klassering per sterkte vóór hun verzending.
De niet-herbruikbare brillen worden ontmanteld en hun materie - verkocht in het kader 
van de duurzame ontwikkeling- wordt aangewend voor de financiering van projecten van MEDICO France. Deze ver-
kopen zijn even belangrijk als de inzameling.
Vermeldenswaardig is dat de zonnebrillen (zonder correctie) zeer nuttig zijn voor de bescherming van de ogen in de 
openlucht zoutmijnen.
Dankzij hun “know-how” en hun humanitaire “feeling” vormen de LIONS een hub met een controle op het hele proces. 
De brillenactie loopt nog tot en met 30/06/2017.

MEDICO BELGIE

FEEST FEEST FEEST !
Op zaterdag 23/9/2017 charterde een nieuwe LEO club ! 26 enthousiaste jongedames (jaja only ladies !) komen onze 
Leo-Lionsfamilie versterken. Proficiat Leo Club Denderleo’s en peterclub LC Denderleeuw Denderlions.

• In LC Aalst de 2-wekelijkse diner-vergaderingen “members only” zijn ? What happens in the 
Lions stays in the Lions. Tijdens deze vergadering staat een spaarpot in de vorm van een leeuw op 
tafel. Elk lid dat te laat is, de voorzitter onderbreekt tijdens zijn (eindeloze) speeches, of zijn Lions-
pin is vergeten dient 1 euro bij te dragen. Een strafpot dus ipv een spaarpot ! Spijtig genoeg kunnen 
we geen foto van deze spaarpot posten, want “what happens in the Lions …”

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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LC De Haan en Oostende BO4 gaan inter-
nationaal
Toegewijd om kinderen te helpen die wereldwijd steun nodig hebben, hebben de Li-
ons Clubs De Haan Permekeland en BO4 Oostende in 2016 besloten een humanoïde 
robot te schenken aan het Zeepreventorium, een kinderopvang in De Haan. 
Zora, de schattige humanoïde robot die ontworpen werd door het bedrijf ZoraBots, 
wordt al een jaar gebruikt om artsen en zorgverleners te assisteren. Enkele weken 
geleden trok dit zeer innovatieve en succesvolle programma de aandacht van het 
beroemde National Geographic magazine. 
In de september-editie benadrukken de journalisten de voordelen van het gebruik van 
een humanoïde robot om de stress van zieke kinderen te verminderen en hun verblijf 
in het ziekenhuis op te vrolijken. 
Een manier om de missie te eren die door de Lions wordt ondersteund en als rug-
gensteun in veelbelovende oplossingen voor kinderopvang.
Een link naar Geographical Magazine (duitstalige versie) vindt u hier.
Meer prominent nog: foto’s van “onze” Zora aldaar, met duidelijke stickers van Lions op zijn/haar(?) armen (zie bv p 
76 van het tijdschrift).
Een mooie internationale visibiliteit voor ons sociaal project in het Zeepreventorium.

Fabrice Goffin – LC De Haan Permekeland

Zij hebben uw steun nodig…
In het Atlantisch Bassin hebben de orkanen Irma, Jose en Katia op het eiland Sint- Maarten alle 
huizen vernield en meer dan 1.800 inwoners op de vlucht gejaagd.
Hetzelfde schadebeeld doet zich voor op de Dominicaanse Republiek, Haïti, Cuba, de Bahama’s, 
Miami en Florida waar 1,4 miljoen Amerikanen hun woning hebben verlaten.
Het zuiden van Mexico werd getroffen door de zwaarste aardbeving in 100 jaar.
Tot 4 x toe in één maand tijd is het land getroffen door aardbevingen gaande van kracht 6.4 naar 8.2. Ingaande op 
de oproep van de lokale Lionsclubs en dankzij de internationale solidariteit van alle Lionsclubs ter wereld is het LCIF 
onmiddellijk in actie getreden.
Ik dank de clubs en de Lions die reeds spontaan een bijdrage aan het LCIF hebben gestort. Aan de andere Lionsclubs 
van District 112A vraag ik hun bijdrage te bespreken op de eerstvolgende vergadering. Ik reken op de steun van alle 
clubs van District 112A als blijk van internationale solidariteit.
2018-50 year anniversary of LCIF – www.lcif.org

Roland De Paepe - LCIF district coordinator D112-A 2016-2018

ƕƕ De infovergadering over Youth Exchange doorgaat op 12/11/2017. Alle info hier

ƕƕ Onze 1ste Vice International President op bezoek komt in België op 10/3/2017?

ƕƕ Op 14/11/2017 het de Internationale lions Diabetesdag is ?

ƕƕ Binnenkort alle info volgt over GAT (Global Action Team) Alvast hier een informatieve video. 

ƕƕ Er een nieuwe Lions damesclub in oprichting is in het Gentse nl. L.C. Gent Centinelle ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.dropbox.com/sh/yaxdqbrkhr8j4uw/AAA8ICerLsCm-jjt3Fza4rx9a?dl=0
http://www.lcif.org
http://www.lions-112a.be/events/infovergadering-youth-exchange/
https://www.facebook.com/lionsclubs/videos/10155670703197492/


OKTOBER 2017  I  5flashLIONS

WWW.LIONS-112A.BE

Kaas met en zonder gaten
Op 30 september organiseerde L.C. Gavere-Rhodeland opnieuw zijn jaarlijkse 
kaas- en wijnavond. Het werd natuurlijk weer een topavond met maar liefst 200 
genodigden, een vol huis, alle kaarten waren verkocht. Zij konden niet alleen ge-
nieten van maar liefst 23 verschillende soorten kazen maar we hadden voor de 
avond een selectie gemaakt van heel lekkere wijntjes. We konden natuurlijk reke-
nen op de hulp van alle Lionsleden en hun partners, maar ook heel wat sympa-
thisanten staken de handen uit de mouwen. Het doet deugd om te zien dat ieder-
een zijn beste beentje voorzet om geld in te zamelen voor onze sociale doelen. 
Iedereen ging met een goed gevoel naar huis en we kijken met z’n allen reeds uit 
naar ons steak- en scampifestijn in CC De Kluize in Oosterzele op 2 februari 2018, 
waar we heel wat Lions leden en hun partners hopen te verwelkomen. 

Pascal Marchand - Voorzitter LC Gavere-Rhodeland 

Lions Quest
Lions Quest MD 112 Belgium 2017-2018-2019: het doorgeven van onze 
Lions idealen aan de volwassenen van morgen.
Het programma Lions Quest/LCIF “Troeven voor succes “ voor jongeren tussen 15 en 21 jaar, helpt 
opvoeders en leerkrachten in het aanleren van emotionele intelligentie, van relationele en sociale 
vaardigheden, van burgerzin en van een gezonde levensstijl bij jongeren. Jongeren die zich hierdoor 
beter in hun vel voelen zijn weerbaarder tegen drugs, alcohol, pesten, uitsluiten, spijbelen, radicalisering, zelfmoord...
Problemen als hoge jeugdwerkloosheid en lage slaagkansen bij hogere studies wijzen erop dat de huidige nadruk op 
kennisoverdracht niet volstaat als voorbereiding op de uitdagingen van deze 21ste eeuw. Hiervoor werd een prak-
tisch programma speciaal voor de leerlingen hoger secundair onderwijs uitgewerkt met het aanleren van sociaal 
dienstbetoon, op basis van sociale-emotionele vaardigheden, verbindende communicatie en burgerschap. Deze vaar-
digheden worden geoefend in het uitwerken van sociale projecten en sociale stages.
Lions Quest doet hierbij een oproep naar leden of hun echtgenoten en kennissen met onderwijservaring en/of kennis 
van burgerrechten en democratie, met contacten van scholen, opleidingscentra, schoolnetten en verantwoordelijken 
met een hart voor de jeugd!

Peter Bartholomeus 0475/619697  peter@bartholomeus.eu; Everard Jamin 0476/236372  everardjamin@yahoo.com

Taaluitwisseling
Het Multiple District Belgium (MD-112) wil het leren van onze andere landstalen bevorderen en biedt het Lions - 
netwerk om taaluitwisselingen voor jongeren te promoten. Naast het natuurlijk aanleren van een andere landstaal 
maken de jongeren ook kennis met een andere cultuur en een andere levensstijl.
-VOOR WIE? Voor kinderen (tussen 12 en 17 jaar) van Lionsleden en bij uitbreiding van hun familieleden en vrienden.
-WANNEER ? Tijdens de 5 schoolverlofperiodes. Dit wordt onderling bepaald.
-WAAR ? In een Franstalig of Duitstalig (Lions-)gezin.
-DUUR ? In principe een week.
-WEDERKERIGHEID ? Ouders die een kind inschrijven verbinden er zich toe gastgezin te zijn voor een kind uit een 
ander taalgebied.
-KOSTEN ? Nihil gezien de wederkerigheid.
-REGELING VAN DE UITWISSELING ? De match wordt gerealiseerd op basis van geslacht, leeftijd, hobby’s van de 
ingeschreven jongeren.
http://www.lions-112a.be/taaluitwisseling/

Marc Baisier - Commissievoorzitter ‘Taaluitwisseling’ District A marcbaisier@skynet.be 0497/69 05 21

http://www.lions-112a.be
mailto:peter%40bartholomeus.eu?subject=
mailto:everardjamin%40yahoo.com?subject=
http://www.lions-112a.be/taaluitwisseling/ 
mailto:marcbaisier%40skynet.be?subject=
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Ghent Parks Route
Traditiegetrouw organiseerde L.C. GENT-GAND op 27 augustus zijn ongeëvenaarde fietstocht, na-
dat het organiserend comité onder de gedreven leiding van Philippe François, bijgestaan en aan-
gemoedigd door de ganse club, zich maanden lang uit de naad had gewerkt voor het warmmaken 
van sponsors voor onze sociale werken, voor de uitnodiging van duizenden sympathisanten, voor 
de keuze van een ankerplaats en de inrichting en opsmukking ervan, voor het uitstippelen van de 
fietstracés en uiteindelijk voor de verzorging van het eet- en drankbuffet. 
De Eskimofabriek van weleer, gelegen te Gent, aan het kanaal van Ter-
neuzen, werd weerhouden als ankerplaats voor de meer dan driehon-
derd deelnemers ter plaatse toe, alwaar zij door onze le-den in rode shirt 
met beige broek, werden verwelkomd.
Het lange fietstracé liep vanaf gezegde Wiedauwkaai naar de Gentse 
stadsparken en vervolgens naar het wondermooie natuurreservaat “De 
Bourgooïen”.
Op verschillende plaatsen van de rondrit werden kiekjes gemaakt door 
onze leden Marc de Potter en Jean-Paul Goemaere; zelfs een drone be-
stuurd door lionslid Pierre Fobe, volgde de fietsers en maakte mooie 
opnames van hun prestaties vanuit de lucht. Click hier om het filmpje 
te bekijken. 

Jean-Pierre Leirens  - LC Gent-Gand

Nationale en Europese muziekwedstrijd 
2017-2018: dwarsfluit.
Het MD 112 neemt sinds 1998 deel aan de Europese Lions muziekwedstrijd. De wedstrijd wil jonge getalenteerde 
musici aanmoedigen en begeleiden. Elk jaar is een ander instrument aan de beurt: dit jaar de dwarsfluit.
De kandidaat die MD 112 zal vertegenwoordigen op het Europa Forum in Skopje (september 2018) wordt aangeduid 
via een nationale wedstrijd. De selectieproeven vinden plaats op zaterdag 7 april 2018 in het filiaal van Piano’s Maene 
in Brussel en zijn gratis toegankelijk voor het publiek. De finale met de drie best gerangschikte kandidaten wordt 
dit jaar georganiseerd door ons district A en zal plaatsvinden op zondag 15 april 2018 in de hoofdzetel van Piano’s 
Maene in Ruiselede. Tijden de juryberaadslaging zal pianist Liebrecht Vanbeckevoort, finalist van de Koningin Elisa-
bethwedstrijd, een recital geven. De inkom bedraagt € 25.                                           
Elke kandidaat kan voor logistieke steun beroep doen op het peterschap van een Lions club. Misschien is er in uw 
familie of kennissenkring een talentvolle fluitist die in aanmerking komt? Inschrijvingen moeten ten laatste op 1 
maart 2018 toekomen.                              
www.lions112a.be – rubriek commissies/ muziekwedstrijd.                                                                           

Jan Van Eyck, LC Tielt – jan.van.eyck@telenet.be                                             

ƕƕ Voedselbanken =  “onze core business “ Dat is het inderdaad of zou het dienen te zijn 
voor alle clubs. Dank aan alle Lions voor hun tomeloze inzet ! In november volgen de cijfers.

ƕƕ Diabetes één van de kernprogramma’s van het Lionisme is ? Op 14/11 is het Lions Diabe-
tes dag. Doe er iets mee in uw vergaderingen !

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://lcg.890m.com/fietstocht/de-film/
http://www.lions-112a.be/lemc-muziekwedstrijd/
mailto:an.van.eyck%40telenet.be?subject=
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Classic & GT Rally by Lions Waasmunster 
Scaldiana 
Op 27 augustus 2017 vond de derde editie van de Classic & GT Rally by Lions 
Waasmunster Scaldiana plaats.
De deelnemers werden ontvangen in de gloednieuwe Jaguar-Landrover conces-
sie van Szrek in Zele. Een uitgebreid ontbijt werd aangeboden en na een korte 
speech konden de deelnemers vertrekken voor een rit over 180 km. 
Het eerste deel van de rit strekte zich uit over Oost-Vlaanderen en Zeeland met 
als eindpunt de Golf & Country Club in Oostburg. Na het aperitief kon men ge-
nieten van een heerlijke barbecue. 
Het tweede deel van de rit omvatte een tussenstop te Evergem voor een gin 
tasting in een prachtig kader. In de tuin van een karaktervol kasteel werden de 
wagens tentoongesteld en werd een heerlijke gin tonic aangeboden. 
Na nog een laatste korte etappe, werd de dag afgesloten met een gastono-
misch diner in Beervelde.
De opbrengst van deze rally ten bedrage van €7500 werd integraal aan Make-
A-Wish geschonken. 
Voor het derde jaar op rij was deze rally opnieuw een schot in de roos!  Dank 
aan alle deelnemers!

Groei staat niet steeds voor bloei…
Natuurlijk staat het aantal leden niet recht evenredig met het niveau van ons sociaal engagement!
Maar logisch dat indien we ons ledenbestand versterken met geëngageerde Lions dat niemand twijfelt aan een ver-
sterkte impact…. 
‘100 jaar en méér dan 1.5 miljoen leden’ staat ook niet voor kwaliteit, maar het is wel die massale kwantiteit die ons 
Lionisme heeft gebracht tot waar we vandaag voor staan! 
Elke club moet streven naar een kwalitatief groeiend ledenbestand. Het is daarbij een belangrijke doelstelling het 
lidmaatschap te koppelen aan ‘gezonde dynamische clubspirit’. Eens nieuwe mensen aan boord, haakt een groot 
aantal nieuwe leden te snel af! Was er geen correcte motivatie of waren wij niet in staat interessante vergaderingen 
te organiseren? 
Natuurlijk staat bij iedereen vriendschap bovenaan ons verlanglijstje, maar investeren wij allemaal voldoende tijd 
aan het Lionisme op zich? Zijn alle leden op een of andere manier actief om onze fundamentele doelstellingen te 
realiseren?
Het zijn zaken die je als ‘verantwoordelijke effectieven’ in vraag dient te stellen indien leden je club verlaten!

Gregor Mathieu - GMT 112A

Hoe een storting doen aan het LCIF?
Schrijf uw bijdrage over op de Belgische ING bankrekening van LCI 
(dus niet LCIF): IBAN BE35 3100 9846 9537

Een duidelijke en volledige mededeling vergemakkelijkt een correcte boeking
1. Naam van de Lionsclub vermelden
2. Het clubnummer vermelden (zie de directory)
3. Melding: LCIF Donation – Disaster Relief/MJF/Fund

http://www.lions-112a.be
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De aftrap
Na een deugddoende zomervakantie werd het tijd om het 
nieuwe Leo jaar af te trappen. De start hebben we zeker en 
vast niet gemist! Donderdagavond 21 september mocht 
het voltallige districtsbestuur een 20tal prominenten van 
district A verwelkomen in bistro ‘t Vosken te Gent. Maar 
liefst 12 van de 14 clubs waren van de partij. Ook Leoclub 
Heuvelland in oprichting tekende present. Onverwacht, 
een prachtige opkomst. Stuk voor stuk, Leo’s met de juiste 
spirit en die er zin in hebben.
De sfeer zat meteen goed, Leo- vrienden onder elkaar… En 
wat het komende leojaar betreft kijken alle hoofden in de-
zelfde richting. Onze doelstellingen? De interactie tussen 
clubs vergroten, leren van elkaar, de nieuwe generatie Leo’s meer betrekken op districtsniveau en onze clubs in nood 
helpen. Bovendien denken we ook aan een overkoepelend sociaal project binnen district A, maar dit houden we nog 
even voor ons.
In naam van het districtsbestuur durf ik stellen dat we er 200% van overtuigd zijn dat dit jaar een fantastisch jaar 
wordt, mede dankzij deze toppers. 

Tine Bultinck - Districtsvoorzitter

LC Kortrijk Mercurius bezoekt LC Roselle
Een delegatie van de L.C. Kortrijk Mercurius heeft een bezoek gebracht 
aan de Verenigde Staten – o.a. aan Oakbrook! - en van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om een ontmoeting in te plannen met L.C. Roselle, een 
Lionsclub in een buitenwijk van Chicago. Daar werden we opgewacht 
door de zonevoorzitter en een tiental plaatselijke clubleden.
We kregen een voorstelling van hun ‘first sight’-project, waarbij de club 
een apparaat had aangekocht om jonge kinderen te screenen op even-
tuele zichtproblemen. De ouders brengen hun peuters en kleuters vóór 
of na een van de talrijke voorleessessies in de plaatselijke bibliotheek 
naar een lokaal waarin de clubleden dan een zichtcontrole uitoefenen. 
Als het apparaat wijst op een probleem, dan wordt door de ouders con-
tact opgenomen met een oogarts. Een eenvoudig, maar efficiënt pro-
ject, dat wel wat mankracht vergt. We werden uitstekend ontvangen!

Dirk Van Heuven – L.C Kortrijk Mercurius

ƕƕ De jaarlijkse informatievergadering van de Commissie Jeugd dit jaar georganiseerd 
wordt door het district B voor de districten A en B. Deze werkvergadering gaat dit jaar door in 
Bornem op zaterdag 21/10/2017 van 9:00 tot 13:00 in het Syneton Building - Puursesteenweg 
390C - 2880 Bornem. De verschillende jeugdwerkgroepen en alle projecten 2017-2018 zullen 
door de district verantwoordelijken voorgesteld worden: Muziekwedstrijd – Vredesposter - 
Youth Ambassadors Award - Youth Camp & Exchange – Taaluitwisseling – Leo’s - Leo2Lion 
-Lions Quest

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/commissie-jeugd-informatiewerkvergadering-2/
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Mopje
Een Antwerpenaar rijdt tijdens zijn verlof aan zee als “wielertoerist” rond in West-Vlaanderen.
Het zal u niet verwonderen dat hij, uit een ‘wereldstad’ komend, de West-Vlamingen voor ietwat achterlijke boeren 
neemt. Hij wil dat ook even laten zien.
Hij stopt met zijn fiets aan een van de zeldzame tankstations die nog ‘met bediening’ aangeven. 
Dan vraagt hij de pompbediende: “Wilde gaai ne keer baaitanken”.
De bediende laat zich niet uit zijn lood slaan. Hij doet glimlachend alsof hij de fiets vol tankt.
“En wilde gaai ne keer maan oole controleren”.
Weerom knikt de pompbediende glimlachend en speelt het spel mee.
De Antwerpenaar, gebaart te betalen. Hij zegt nonchalant “hou het kleingeld maar”.
Dan springt hij lachend op z’n fiets om te vertrekken.
Op dat moment geeft de pompbediende hem een flinke klap tegen zijn oren.
“Wa doede gaa naa?” panikeert de Antwerpenaar.
De West-Vlaming antwoordt glimlachend: “Joen deure was nie goed toe”.

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

11/11/2017 LC Oostende: Concert
12/11/2017 Infovergadering Youth Exchange
24/11/2017 LC Blankenberge: Oester- & Kreeftfestival
28/11/2017 LC Assenede Diederik: Lezing door Commissaris Alain Remue
02/12/2017 D112A: Quo Vadis Lions...?
10/12/2017 LC Evergem Vlaamse Valleien: Barbara Dex in concert
07/01/2017 LC Lokeren: 14e Aperitiefconcert
09/02/2018 LC Blankenberge: Lions in CC met Willem Vermandere
01/03/2018 LC Kortrijk: Filmgala
03/03/2017 LC Brugge: optreden Olivier Laurent gevolgd door Walking Buffet
02/06/2018 LC Blankenberge: Lionsnight

Welkom aan onze nieuwe leden

We mochten deze maand geen nieuwe leden in ons midden verwelkomen.

QUO VADIS LIONS… ? SAVE THE DATE
Zaterdag 2 december 2017

Deadline artikels flash november: 20 oktober

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/lc-oostende-concert-2/
http://www.lions-112a.be/events/infovergadering-youth-exchange/
http://www.lions-112a.be/events/lc-blankenberge-oester-kreeftfestival/
http://www.lions-112a.be/events/lc-assenede-diederik-lezing-commissaris-alain-remue/
http://www.lions-112a.be/events/quo-vadis-lions-save-the-date/
http://www.lions-112a.be/events/lc-evergem-vlaamse-valleien-barbara-dex-concert/
http://www.lions-112a.be/events/lc-lokeren-14e-aperitiefconcert/
http://www.lions-112a.be/events/lc-blankenberge-lions-cc-willem-vermandere/
http://www.lions-112a.be/events/lc-kortrijk-filmavond/
http://www.lions-112a.be/events/lc-brugge-optreden-olivier-laurent-gevolgd-walking-buffet/
http://www.lions-112a.be/events/lc-blankenberge-lionsnight/

	Woord van de gouverneur
	Wat gebeurde er met onze brillen?

	FEEST FEEST FEEST !
	LC De Haan en Oostende BO4 gaan internationaal

	Zij hebben uw steun nodig…
	Kaas met en zonder gaten

	Lions Quest
	Taaluitwisseling
	Ghent Parks Route

	Nationale en Europese muziekwedstrijd 2017-2018: dwarsfluit.
	Classic & GT Rally by Lions Waasmunster Scaldiana 

	Groei staat niet steeds voor bloei…
	Hoe een storting doen aan het LCIF?
	De aftrap

	LC Kortrijk Mercurius bezoekt LC Roselle
	Mopje
	Nuttige info

	Welkom aan onze nieuwe leden

