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

Bij het neerschrijven van mijn voorwoord heb ik ondertussen al 22 clubs uit ons district mogen 
bezoeken en kan ik me verheugen in de hartelijke ontvangst alsook in de overwegend positieve 
aandacht die gewijd werd aan mijn gebrachte boodschap.
Om in de beste Lions’ tradities aan onze clubs en clubverantwoordelijken de mogelijkheid te bie-
den om zich eigen te maken met de aangekondigde nieuwe uitdagingen, beleidslijnen en beleids-
structuren, zal op zaterdagmorgen, 2 december 2017 een verhelderend seminarie georganiseerd 
worden met thematische interactieve sessies rond de noties “global membership” (GMT), “global 
leadership” (GLT) en “global service” (GST).
Aan alle clubverantwoordelijken (voorzitters, vicevoorzitters, voorzitters effectieven en voorzit-
ters sociale commissies) zal, elk apart volgens hun verantwoordelijkheden, de kans geboden 
worden om mee aan de Lionsvisie van de toekomst te sleutelen, terwijl de afsluitende slotsessie 
zal geanimeerd worden door “enter-trainer” JAN DE NEVE.
De daaropvolgende week, op zaterdag 9 december 2017, zal in Diegem de Algemene vergadering 
doorgaan van de Vzw’s van het Multiple District 112 Belgium, waarop jullie tevens van harte wor-
den uitgenodigd. Bij die gelegenheid, kunnen de brillen die ingezameld werden in het kader van 
de “Vzw Medico brilleninzamelactie 2017-2018” er afgegeven worden. De clubs die bijkomende 
inzameldozen (kleine dozen) nodig hebben, kunnen het aantal gewenste dozen melden aan de 
Nationale Coördinator PDG Patrick-Charles Henschel via email op het adres: phenschel957@
gmail.com en dit bij voorkeur vóór 25 november 2017, waarna de bestellingen ter beschikking 
zullen zijn op de dag van de Algemene Vergadering.
Ik wens dit voorwoord tevens aan te grijpen om jullie allen mijn dank en waardering te herhalen 
voor jullie al bewezen en voortdurende positieve respons als ondersteuning van onze internatio-
nale stichting LCIF.
Vandaag 14 november is de verjaardag van de ontdekking van insuline in 1922, staat geboek-
staafd als “Wereld Diabetes Dag (WDD)”, en vormt de belangrijkste algemene bewustwordings-
campagne voor diabetes om aandacht en begrip te vragen voor deze aandoening die wereldwijd 
epidemische vormen aanneemt, zowel bij volwassenen als bij kinderen. 

Met vriendschappelijke Lions groeten,

Marc W.J. COSYNS, Gouverneur Lions District 112-A 2017-2018W
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60 shades of lionisme
In april 1957 werd onze club, LC Brugge, door een aantal enthousi-
aste leden opgericht. Op 14 oktober 2017 hebben de clubleden en 
hun echtgenotes, in alle intimiteit, het 60-jarig jubileum ervan ge-
vierd met een feestelijke maaltijd bij één van onze leden.
Naast gouverneur Marc Cosyns en past-gouverneur André Goethals 
hadden we het groot genoegen en de eer een nieuw lid in onze club 
te mogen ontvangen, onze vriend Vincent Molhant. 
Een evenement voor ons, daar onze club helaas niet ontsnapt aan 
de vergrijzing…We waren in het verleden immers niet actief genoeg 
om nieuwe leden te zoeken en zitten dus nu met een probleem: hoe 
onze club attractief maken voor jongere mensen? 
Er wordt hieraan actief gewerkt en we zijn ervan overtuigd dat er 
voor LC Brugge nog een briljante toekomst is weggelegd! 
De les is dus: blijven recruteren en niet denken dat er toch geen valabele kandidaat-leden zijn, want die zijn er wel!

Jean-Michel Meertens - LC Brugge

Proud te be owner
De VZW De Steiger werd door L.C. Waasland gesticht in 1966. 
In de beginjaren van ons sociaal project werden kinderen, die om welke reden dan ook geen thuis meer 
hadden, opgevangen door onze leden en hun partners. 
Maar dankzij de inzet van onze clubleden is dit fel geëvolueerd: vandaag waarborgen wij een infrastruc-
tuur en een thuis aan een 50-tal kinderen. De Steiger is uitgegroeid tot een organisatie met 50 personeels-
leden, 3 homes, een thuisbegeleidingsdienst en een afdeling begeleid zelfstandig wonen, met een Raad 
van Bestuur en een Directiecomité, afgevaardigd uit onze club. Hierdoor zijn alle leden 
van de club ook lid (eigenaar) van de VZW. 
We bieden kansen aan zowel jongens als meisjes van 3 tot 18 jaar (uitbreidbaar tot 
21 jaar) en hun gezinnen, die zich in een problematische leefsituatie bevinden. De be-
wuste keuze voor kleinschaligheid staat garant voor een gezellige huiselijkheid waar 
elk individu zijn eigen stek kan vinden en waarbij kan gewerkt worden aan een hoopvol-
ler perspectief. 
Onze club is constant op zoek naar financiële middelen om alle noden te ondersteu-
nen. Jaarlijks organiseren wij hiertoe een benefiet ‘Lenteconcert’, voor volgend jaar 
gepland op 16 maart 2018.

Filip Spaenhoven - Voorzitter LC Waasland

ƕƕ De ‘Lions Comedy’ van LC Herzele alweer een groot succes was en er een bedrag van 
7.400 € overgemaakt kon worden aan Amber & Het Kinderkankerfonds. Het verhaal van het 
11-jarig meisje Amber Schockaert uit Herzele ging bij alle aanwezigen door merg en been. 
Door een operatie wegens een hersentumor is het meisje blind geworden. Lions Herzele doet 
een warme oproep om Amber verder te helpen. Stort uw bijdrage op rekeningnummer BE34 
8601 1032 8990 van Lions Club Herzele met vermelding ‘Amber’.
ƕƕ Op 8 oktober ondertekende Special Olympics een Play Unified-charter met de stad Moes-
kroen die zich daarmee engageert om zich in te zetten voor de integratie van atleten met een 
verstandelijke beperking door middel van sport. De ondertekening van dit charter is het offi-
ciële evenement om de organisatie van de Special Olympics Nationale Spelen door de steden 
Doornik en Moeskroen in het Hemelvaartsweekend mei 2018 aan te kondigen.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Een nieuwe aanpak
Een serviceclub ondergaat voortdurend veranderingen, zo ook Leo Club Oostende.
In de loop der jaren was de daadkracht van onze sociale werking wat verloren gegaan, met de focus té veel op één-
malige steun. Het is echter belangrijk om als club een duidelijke sociale visie te bepalen. De sociale werking is nu een-
maal het fundament waarop een serviceclub is gebouwd, met de draagkracht bepaald door het ledenengagement.
Leo Club Oostende heeft er in 2015 voor gekozen om de aanpak te verleggen naar langdurige engagementen aan 1 
hoofddoelgroep, aangevuld met een 2-tal extra nevendoelgroepen. De steun blijft variëren tussen financiële, prakti-
sche steun of een combinatie. 
Bij de start van het werkjaar wordt telkens een werkgroep sociaal opgestart onder leiding van de vice-voorzitter, 
waarbij de samenwerking met deze doelen wordt geëvalueerd en de acties voor komend jaar bepaald. Ook worden 
doelgroepen gedefinieerd waarmee de samenwerking voorzichtig wordt afgetast. Voor elke doelgroep is telkens 1 lid 
verantwoordelijk, bij voorkeur voor enkele jaren.
Ondertussen hebben we 2 werkjaren met deze sociale structuur achter de rug en deze blijkt een onverhoopt suc-
ces. De communicatie naar de doelgroepen zowel als de opvolging verloopt veel beter en de sociale agenda is sterk 
uitgebreid. 

Mattijs D’hoedt - Leo Club Oostende

On the road…
Een hecht team Lionsvrienden Evergem Vlaamse Valleien, 85 oldtimers, 
5 stopplaatsen, een uitgekiend roadbook langsheen 215 km polderwegen 
en dreigende hemelwolken. Dit waren de ingrediënten voor de 8e OFC-rit 
Vlaamse Valleien. 
Ontbijt en briefing op de brouwerij Van Steenberge, waarna snel de eerste 
RT volgde. Niemand was competitief, maar bij aankomst was de vraag 
naar de individuele eindresultaten bijzonder groot! Bij de aperitiefstop 
werd de kleine honger getemd, en bluste de tapinstallatie in de oldtimer-
brandweerwagen menig droge mond.
Tijdens de broodjeslunch konden de deelnemers genieten van de tentoon-
stelling van kunstenaar Dirk De Keyser. Oprechte dank aan Dirk, respect 
ook voor het uitrijden van de rit met zijn Citroën van 1927! 
Op de namiddagstop was er koffie, hoeve-ijs én een gigantische regenvlaag. Sommige doornat, maar iedereen met 
glimlach, heften het glas champagne voorbij de aankomststreep aan het kasteel van Wippelgem. 
Als afsluiter van de dag genoten, na de receptie, in totaal 225 deelnemers en sympathisanten van de BBQ. 
Dank aan alle sponsors en deelnemers, bijzondere dank voor de vele deelnemende Lions vrienden! 

Michel Daeninck – LC Evergem Vlaamse Valleien

ƕƕ Je hier een heel leuk filmpje over het Global Action Team kan vinden https://www.you-
tube.com/watch?v=-pbm_hZLKS8&feature=youtu.be

ƕƕ De dames van LC Oostende BO4 heel graag vreemd gaan ? Niet met Bart De Pauw, maar 
wel op hun jaarlijkse fundraising LC Oostende gaat vreemd- dit jaar met als thema @the mo-
vies ? Full house – fantastisch eten en ambiance.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.youtube.com/watch?v=-pbm_hZLKS8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-pbm_hZLKS8&feature=youtu.be
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Voor de vooruit
Lions Clubs International (LCI) heeft naar aanleiding van zijn Centennial een nieuwe strategie gedefinieerd: onze ‘WE 
SERVE’-voetafdruk vergroten, en niet zomaar een beetje – met ingang van 2021 op jaarbasis wereldwijd 200 mio 
minder bedeelden bereiken via onze clubs. LCI…FORWARD! Onze 54 clubs…. FORWARD!
Ik wil heel even stilstaan bij wat dit vergt van elke leidinggevende en met name van de clubvoorzitters. Elke club dient 
immers mee deze nieuwe strategie voor te bereiden en uit te dragen. De rol van de clubvoorzitters, op een rijtje:
• Alle leden van de club overtuigen, meetrekken in dit verhaal; leden zien afhaken is GEEN optie
• ‘Face the brutal facts’: als we als club de laatste paar jaren wat ‘We Serve’-inspiratie misten, als iedereen in de 

club dit weet, maar niemand dit uitspreekt: break the egg!
• Clubleden inspireren, ervoor zorgen dat alle clubleden op dezelfde golflengte zitten, de internationale visie delen 

en tot de hunne maken.
• Het gaat ook over: waar zijn we als club goed in, wat kunnen we meer en beter doen, en ook: meer handen maken 

licht werk.
Dit alles betreft de essentie van ons Lion-zijn.
Onze eerste stap in de voorbereiding op de uitrol van de Lions-FORWARD is de opleiding van 2/12 e.k. See you there!

Patrik Vervinckt -  Voorzitter commissie GLT 112A

’t Zijn jouw brillen die wij willen!
Vorige week werden 7 paletten met brillen verzonden naar Medico France. De waarde van de 
90.300 brillen wordt geschat op 344.043 euro. In bijlage lees je de bedankingsbrief link.
Deze derde “Brilleninzamelactie” eindigt op zaterdag 2 juni 2018, de dag van de Nationale 
Conventie in Brugge. 
De ingezamelde brillen kunnen uitsluitend ingeleverd worden:
• op de dag van de Algemene Vergadering van de Vzw’s op 9 december 2017 in Diegem
• op de District Conventie 112-A op 21 april 2018 in Gent,
• op de Nationale Conventie op 2 juni 2018 in Brugge.
Er zijn géén verzameldozen (grote dozen) beschikbaar. Alle verpakkingsmiddelen worden aanvaard, enige creativiteit 
is hier welkom.
Clubs die bijkomende inzameldozen (kleine dozen) zouden wensen, gelieve het aantal te melden aan de Nationale 
Coördinator Patrick-Charles Henschel phenschel957@gmail.com en dit vóór 25 november 2017. 
De levering van de bestellingen zijn voorzien op de dag van de Algemene Vergadering.

En Guy ging mee…
“Guy, wil jij onze zone 11 vertegenwoordigen op het Europa Forum in Montreux?” werd mij gevraagd door onze zone-
voorzitter Stefaan. In een opwelling zei ik spontaan “ja” en dat heeft me geen moment gespeten!
Dag één stond in het teken van LIONS@UNO in Génève, een studiedag over diabetes. Na een grondige veiligheid-
scheck volgde een boeiend bezoek aan deze instelling vol somptueuze vergaderzalen en kunstcollecties.
Maar uiteraard kwamen we hier met onze 50-koppige MD112 delegatie voor het Europa Forum, dus woonden we de 
openingsceremonie bij, met als keyspreker de CEO van Nestlé rond mondiale beschikbaarheid van water. We volgden 
een hoop lezingen en workshops over diverse thema’s zoals het Global Action Team, myLCI, blindheid, nieuwe social 
apps binnen het lionisme enz. MD 112 leverde trouwens 20 sprekers op dit forum. Helaas vielen onze Belgische 
kandidaten voor de muziekwedstrijd trompet en voor de Youth Ambassador Award buiten de prijzen. We maakten 
nieuwe lionsvrienden op de get together party vlakbij het standbeeld van Freddy Mercury …
Ik zeg nooit nog neen tegen zoveel Europees Lionisme!

Guy Soetaert – LC De Haan Perme-
keland

http://www.lions-112a.be
mailto:phenschel957%40gmail.com?subject=
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Kruidig
In een oude hoeve in Bulskampveld (Beernem) huist het tewerkstellingsini-
tiatief ‘De Kruiderie’ dat deel uitmaakt van de groep Footstep (fusie van be-
schutte werkplaats Arcotec en de sociale werkplaats Loca Labora). Footstep 
stelt bijna 600 mensen tewerk en is dus een belangrijke sociale werkgever in 
het Brugse arrondissement.
Het project bestaat sinds 1986 en biedt personen die anders nergens op de 
arbeidsmarkt terechtkunnen een zinvolle bezigheid en de kans terug struc-
tuur in hun leven te krijgen. 
Met de opkweek en verwerking van biologische kruiden leveren ze een mooi, ecologisch verantwoord en kwaliteits-
vol product af. Arbeid biedt de kans te groeien op persoonlijk en sociaal vlak en geeft hen terug zelfvertrouwen om 
sterker in de wereld te staan.
LC Damme-Zwin steunt dit maatschappelijk doel en schenkt hen een gloednieuwe keuken van 20.500€, die hen in 
staat stelt kruiden te drogen, verse kruiden en eetbare bloemen te verpakken, siropen, oliën en azijn samen te stellen. 
Deze keuken zorgt ook voor extra productie en uitzicht op een tiental extra arbeidsplaatsen.

Leo Stockman – LC Damme-Zwin

Lions Young Ambassador Award 2017-
2018
De jeugd ligt ons nauw aan het hart en is tevens niet weg te denken uit onze toekomst. Dit initiatief heeft 
als doel: het vinden, aanmoedigen en belonen van jongeren die zich vrijwillig verdienstelijk maken binnen 
onze samenleving.
Gelieve op zoek te gaan naar kandidaten voor de wedstrijd YAA. Inschrijven kan tot 1 maart 2018.  Elke 
Lionsclub kan tot 3 kandidaturen indienen.

Hoe ga je te werk?  Contacteer potentiële doelgroepen. Leg daarbij uit waarvoor “Lions” staat en richt de 
vraag of er potentiële kandidaten zijn voor de YAA.  U mag ook promo maken via de lokale pers of sociale 
media.  Ter ondersteuning is er een flyer beschikbaar en uiteraard zijn er strikte regels (www.lions-112a.be/
young-ambassador-award). 

Waar vind je deze jongeren?
• in tehuizen voor mensen met beperkingen, bejaarden
• in ziekenhuizen, opvangtehuizen,
• bij jeugd- & sportverenigingen,
• in scholen (via directie, ouderraad),
• via uw lokaal gemeentebestuur of OCMW
• bij voedseluitdelingen,
• bij naschoolse opvang,
• bij projecten met kansarme kinderen of gezinnen, …
Meestal gaat het om jongeren die met hun vrijwilligerswerk niet hoog op lopen. Wij willen hen de kans geven om deel 
te nemen aan onze wedstrijd en zo hun project een financiële boost te geven en verder te laten groeien.

Pascal de Moor, YAA-coördinator

ƕƕ We via onze FB pagina https://www.facebook.com/lionsowvl/  maar liefst 1600 men-
sen bereikten met het artikel over onze CC Harry Buelens http://www.fdmagazine.be/artikel/
vrijwilligers-beheren-veel-geld?

ƕƕ De leo’s op 6 mei 2018 hun NASOC organiseren?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/young-ambassador-award
http://www.lions-112a.be/young-ambassador-award
https://www.facebook.com/lionsowvl/
http://www.fdmagazine.be/artikel/vrijwilligers-beheren-veel-geld
http://www.fdmagazine.be/artikel/vrijwilligers-beheren-veel-geld
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Nieuwe leden
Ze kunnen op verschillende manieren aangebracht worden:
Je kan op een clubevent duiding geven bij de activiteiten van de club waardoor we aandacht trekken voor ons sociaal 
engagement. Wie en hoe we ondersteunen.
De leden kunnen in hun familie of vriendenkring potentiële kandidaten peilen naar hun interesse in een serviceclub.
Tenslotte is er een enorm potentieel aan nieuwe leden bij onze Leo’s maar ook daar zal de club met de nodige aan-
dachtspunten in het achterhoofd mogelijke kandidaten benaderen.
Elke kandidaat dient aangebracht te worden door een ‘meter’ of ‘peter’. De procedures binnen de club dienen natuur-
lijk gerespecteerd te worden, maar in de eerste plaats dienen we te kijken naar de toegevoegde waarde die een nieuw 
lid kan betekenen ten aanzien van onze doelstellingen alvorens we ‘veto’s gebruiken die … eerder gericht zijn op onze 
eigen belangen. 
Dit ‘peter’- of ‘meterschap is enorm belangrijk om nieuwe leden op een goede manier te begeleiden, te integreren en 
te motiveren om van een nieuwkomer een echte ‘Lion’ te maken!  Wijs als club je ‘peters’ en ‘meters’ op hun verant-
woordelijkheden!

Gregor Mathieu - GMT District 112A

Bewijs van Internationale solidariteit
Sinds 01 juli 2017 heeft het LCIF 65 “disaster grants” voor een totaal van 3.9 miljoen USD uitbetaald.
Dit komt erop neer dat minimum 65 Lions Clubs uit alle werelddelen sinds 01 juli 2017 een “disaster
grant” hebben aangevraagd en via deze grant zich 100% inzetten om de bevolking van de getroffen
gebieden te helpen. Kijk even hier.
Deze steun van het LCIF is enkel mogelijk via de recurrente bijdrage van alle Lions Clubs.
In het Lionsjaar 2016-2017 hebben alle Lions Clubs van District 112A samen 98.460USD bijgedragen
aan het LCIF. Deze bijdrage heeft in hoofdzaak gediend voor de aardbeving in Italië en de
hongersnood in Afrika.
Dank aan alle Lions Clubs van District 112A om via hun storting aan het LCIF de inzet van de lokale
Lions Clubs te hebben gesteund .
INTERNATIONALE SOLIDARITEIT TUSSEN DE LIONS is blijkbaar in District 112A geen ijdel woord.
2018-50 year anniversary of LCIF – www.lcif.org

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

2017: Nog steeds een feestjaar!
Happy Birthday, Leo’s ! 
5 December 2017 vieren Leo clubs internationaal hun 60ste verjaardag. Reeds 60 jaar zetten jongvolwassenen tus-
sen 18 en 33 jaar zich belangeloos in voor de maatschappij. Ook de Leo’s in België willen deze verjaardag niet zomaar 
laten voorbijgaan. Feest omwille van onze jarenlange bijdrage tot een betere samenleving, en feest omdat we dit 
doen als één groep vrienden. 
Onze viering voor “60 jaar LEO” zal tweeledig zijn. Vooreerst organiseren we, als teken van dank, een afterworkparty 
op vrijdag 8 december (vanaf 19u) in Jeux D’Hiver te Brussel. Het wordt een avond waar vriendschap en fun centraal 
zullen staan! We verwelkomen zowel Lions, Leo’s als oud-Leo’s om er samen een onvergetelijke avond van te maken. 
Vergeet aub niet jullie aanwezigheid te registreren via deze link . Daarnaast organiseren we een heuse LEO-dag over 
gans België waarbij we onze sociale werking in de verf willen zetten en waarbij we de naambekendheid van de LEO’s 
willen vergroten om groei te stimuleren. Deze dag is in volle voorbereiding en zal vermoedelijk doorgaan in April 2018. 

Tine Bultinck – Districtsvoorzitter Leo’s

http://www.lions-112a.be
http://lionsclubs.org/blog/2017/09/26/lcif-awards-major-catastrophe-grant-to-lions-in-puerto-rico/
http://www.lcif.org/EN/index.php
http://www.lcif.org/EN/index.php
https://docs.google.com/forms/d/1Wmu4dzOgmeUQOqb9m4luATnKgqWe_DmxOQgjCLklMAE/edit?usp=sharing
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Voor Emma, een leuke-mie
Op 23 september vond de 3de editie van Le Grand Défilé plaats, georganiseerd door LC Waregem Ascot. Het werd 
een prachtige avond in Waregem Expo met als Special Guest Niels Destadsbader, ambassadeur van Make-a-Wish 
West-Vlaanderen.
Tal van modezaken uit de regio stelden hun nieuwe wintercollectie 2017-2018 voor. De eigen leden, partners en 
kinderen gaven het beste van zichzelf tijdens een twee uur durende defilé op de catwalk, bijgestaan door enkele 
professionele modellen.  
Tijdens de avond deelde de club ook vijf cheques uit aan hun goede doelen: Make-a-Wish, ’t Kelderke, de Pamperbank, 
buitengewoon onderwijs Vibso en het Hartteam. Acteur Jef Desmedt van Familie, peter van Hartteam, kwam zélf de 
cheque in ontvangst nemen en defileerde mee tijdens de show. 
Hoogtepunt van de avond was voor de 11-jarige Emma, die vecht tegen leukemie. Zij kreeg te horen dat haar wens 
via Make-a-Wish binnenkort zal vervuld worden én bovendien maakte zij haar debuut op de catwalk als een méér dan 
ervaren model; ze straalde van kop tot teen!
De afterparty duurde tot in de vroege uurtjes. De club kan zeer tevreden terugblikken op een meer dan geslaagde 
derde editie met zo’n 800 aanwezigen.

Aniek Van de Velde - LC Waregem Ascot

ƕƕ In Warshau het ‘Lions World Song Festival for the blinds’ plaats vond ? Onze Belgische 
inzending kan je hier bekijken.
ƕƕ Onze districtssecretaris Peter De Poorter jaarlijks een heel  belangrijk document aanvult met 
onder meer: alles over de zone’s en de beurtrollen voor Europafora en Conventies ? Kijk hier.
ƕƕ Je reeds de site voor de volgende Internationale Conventie in Las Vegas kan raadplegen ? 
http://lions2018lasvegas.org/
ƕƕ Je niet mag vergeten in te schrijven voor de Algemene Vergadering van onze vzw’s op za-
terdag 9 december 2017 -10u30 in het Crowne Plaza te Diegem, Leonardo Da Vincilaan 4. De 
validatiebureaus zijn open van 8.30 u tot 10.15 u. Dit jaar gebeuren de inschrijvingen “elektro-
nisch” via volgende link : https://goo.gl/Y1PAoS.  Gelieve de richtlijnen nauwkeurig te volgen. 
U wordt verzocht om zelf in te schrijven. U kan het  jaarverslag (+ volmacht) raadplegen op 
volgende websites : www.lions.be > leden > conventies en forums > algemene vergadering > 
documenten www.lionsinternational.be (na inloggen ) > MD112 > Publicaties> Algemene ver-
gadering > jaarverslag of volmacht. Opgelet : de volmacht dient ons ten laatste op 4 december 
2017 te bereiken. Indien jullie vragen of opmerkingen zouden hebben over de jaarrekeningen 
(gele bladzijden), dan graag een e-mailtje naar treasurer@lions.be of peter.dudal@dudal.be - 
liever nog vóór de jaarlijkse algemene vergadering, dan kan hij jullie (nog) uitgebreider van 
antwoord dienen.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.facebook.com/geert.vanbets/videos/10214753845749350/
http://www.lions-112a.be/beurtrollen-district-112a/
http://lions2018lasvegas.org/
https://docs.google.com/forms/d/1M-uftJICbAD3EI4zlKUMX0Qy8LYn0bmQQE8aNu00FSw/viewform?edit_requested=true
http://www.lionsinternational.be
mailto:treasurer%40lions.be?subject=
mailto:peter.dudal%40dudal.be?subject=
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Flauwe moppen
Een Belg krijgt vliegles in een helikopter van een Hollandse instructeur. Belg: “Waarvoor zijn die wieken hierboven?” 
Instructeur: “Voor de ventilatie.” Belg: “Dat geloof ik niet.” Instructeur: “Ik zal ze zo eens stilzetten. Moet je zien hoe 
snel je het benauwd krijgt!”

Ik zette mijn auto vanmiddag op een gehandicaptenparkeerplaats in de stad. Staat er een verkeersagent aan de an-
dere kant van de straat die roept: “Hé, wat is je handicap?!” Dus ik roep terug: “Gilles de la tourette, klootzak!”
Waarom loopt een autodief naast de snelweg als hij is ontsnapt? Dat is de vluchtstrook
Een decolleté is als de zon: je mag er naar kijken maar je moet er niet in staren.
Quels sont les 2 plus grands aéroports belges ? 
Schaerbeek et Molenbeek : 
Si, si... 
Il y a un vol toutes les 15 secondes ... !!!  
  
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 Westvlaming antwoordt glimlachend: “Joen deure was nog nie goed toe”.

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

24/11/2017 LC Blankenberge: Oester- & Kreeftfestival
24/11/2017 LC Dendermonde: Jazzconcert
28/11/2017 LC Assenede Diederik: Lezing door Commissaris Alain Remue
07/01/2017 LC Lokeren: 14e Aperitiefconcert
02/12/2017 D112A: Quo Vadis Lions...?
10/12/2017 LC Evergem Vlaamse Valleien: Barbara Dex in concert
15/12/2017 LC Sint-Martens-Latem: Kerstconcert
15/12/2017 LC Herzele: Kerstmarkt
16-17/12/2017 LC Sint-Martens-Latem: Kerstdorp
07/01/2018 LC Lokeren: 14e Aperitiefconcert
09/02/2018 LC Blankenberge: Lions in CC met Willem Vermandere
01/03/2018 LC Kortrijk: Filmgala
03/03/2018 LC Brugge: optreden Olivier Laurent gevolgd door Walking Buffet
02/05/2018 LC Blankenberge: Fortenbouwwedstrijd
06/05/2018 Leo’s: NASOC
13/05/2018 LC Herzele: Ontbijtactie Moederdag
02/06/2018 LC Blankenberge: Lionsnight
15/06/2018 LC Gent Scaldis: Lions Goes Hockey

Welkom aan onze nieuwe leden

Club Naam Voornaam
Gent Gand Le Fevere de ten Hove Constantin
Gent Gand Van Hoorebeke Frédéric
Gent Gandalys Poot Muriel
Gent Gandalys Schmidt Sarah

In memoriam

Club Naam Voornaam

LC Damme Zwin Van Gompel Raymond

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

Deadline artikels flash december: 20 november

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/lc-blankenberge-oester-kreeftfestival/
http://www.lions-112a.be/events/lc-dendermonde-jazz-concert/
http://www.lions-112a.be/events/lc-assenede-diederik-lezing-commissaris-alain-remue/
http://www.lions-112a.be/events/lc-lokeren-14e-aperitiefconcert/
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-sint-martens-latem-kerstconcert/
http://www.lions-112a.be/events/lc-herzele-kerstmarkt-3/
http://www.lions-112a.be/events/lc-sint-martens-latem-kerstdorp/
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-fortenbouwwedstrijd-2/
http://www.lions-112a.be/events/leos-nasoc-2/
http://www.lions-112a.be/events/lc-herzele-ontbijtactie-moederdag-3/
http://www.lions-112a.be/events/lc-blankenberge-lionsnight/
http://www.lions-112a.be/events/lc-gent-scaldis-lions-goes-hockey/
http://www.lions-112a.be/in-memoriams/
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