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Beste Lions vriendinnen en vrienden,
Beste LEO’s,

Innovatie, vernieuwing en aanpassing aan de nieuwe uitdagingen van een altijd evoluerende 
maatschappij zijn geen ijdele woorden. Ze moeten echter wel een concrete inhoud krijgen en 
omgezet worden in de formulering van sprekende daadkracht die door ons allen wordt gedragen.
Ik ben dan ook ten zeerste verheugd dat het voorbije seminar “Quo Vadis? Lions van de toe-
komst” door een grote meerderheid van clubs uit ons mooie district en met een zeer ruime op-
komst van meer dan 100 Lions vrienden en vriendinnen werd bijgewoond. Ook Lions vrienden uit 
de andere districten hebben op die zaterdagmorgen de vrieskou getrotseerd om deel te nemen 
aan onze uitwisseling van opbouwende inzichten en opinies, waarvoor ik hen bij deze van harte 
wens te bedanken.
Het is immers niet de bedoeling van ons districtsbestuur geweest om top-down richtlijnen te 
verwoorden, doch wel om vanuit de brede basis inzichten te verwerven om de organisatie, struc-
tuur en doelstellingen bij het begin van de 2e eeuw van onze associatie een concreet aanzicht 
te helpen bieden.
Dat er open vragen blijven en dat er vanuit bepaalde hoeken een stille resistentie aanhoudt, is 
geen verrassing en is eigen aan elke oproep tot vernieuwende aanpassing. De comfortzone ver-
laten vereist immers begrip en inzicht, maar vooral de wil, de moed en de volharding, waarbij de 
vereiste tijd om hiertoe te komen verschillend kan zijn voor sommigen.
Enige tijd geleden had ik het plezier om de beklijvende film “Men of Honor” te aanschouwen, die 
– ofschoon het verhaal zich in de context van een militaire opleiding situeert – ons leert dat hoe 
groot de uitdagingen, tegenslagen en weerspannigheden ook mogen zijn, de positieve ingesteld-
heid en de wil om tot een gezamenlijke opbouwende aanpak te besluiten de sleutel tot succes 
betekent, waarbij we ons allen ook mogen verheffen tot “Lions men and Lions women of honor”
Toch zijn wij, als jullie districtsbestuur, niet doof gebleven voor jullie constructieve opmerkingen 
en/of kritische inzichten, en zullen we deze zeker in acht nemen bij de verdere invulling van de 
vernieuwende strategie waaraan we niet kunnen ontsnappen en waaraan we een passend ant-
woord moeten bieden.
Ook tijdens de Algemene vergaderingen van de Vzw’s, die plaats vond te Diegem op zaterdag 
9 december laatstleden, werd een verhelderende presentatie verzorgd met betrekking tot het 
ondertussen beter gekende “global action team (GAT)” dat een innig samenwerkingsverband 
of cluster vormt tussen “global membership (GMT)”, “global leadership (GLT)”, “global service 
(GST)” en “de ondersteuning van en voor LCIF”. 

....  Lees het voorwoord van de gouverneur hier verder...

Marc W.J. COSYNS, Gouverneur Lions District 112-A 2017-2018
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http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/flash-december-2017-voorwoord-van-de-gouverneur/
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Gif moa goaze…
LC De Haan Permeke, LC Oostende en LC Oostende BO4 schonken op 18 no-
vember een Renault minibus aan ‘Huis aan Zee’ in De Haan. 
Een prachtige samenwerking tussen 3 clubs samen met de Renault garages 
Group Vermeire en Vanhove. Hun oude minibus was dringend aan vernieuwing 
toe.
“Huis aan Zee” in De Haan is het internaat van het MPIGO De Vloedlijn. 
Dit biedt na school en tijdens alle schoolvrije dagen aan interne leerlingen van 
het Buitengewoon Gemeenschapsonderwijs een onderdak. 
Externe leerlingen kunnen eveneens, voor een beperkte periode en om noodsitu-
aties te overbruggen, genieten van alle faciliteiten die het opvangcentrum biedt.
Noodsituaties zijn in de meeste gevallen die momenten waarbij de ouders van 
het kind, wegens allerlei oorzaken de opvang niet langer aankunnen. Voor sommige jongeren kan dit aanleiding 
geven tot een lang en regelmatig terugkerend verblijf, terwijl dat voor andere kinderen een relatief korte periode, even-
tueel een éénmalig gebeuren kan zijn.
Opvoeders en paramedisch personeel staan in voor de opvang en begeleiding in kleinschalige leefgroepen. Onnodig 
te zeggen hoe welkom deze minibus is voor de vele activiteiten!

Resultaten Voedselbanken 2017
Vooreerst een grote “dank u wel!” aan de duizenden vrijwilligers, waarvan honderden Lionsleden, die het 
mogelijk hebben gemaakt dat dit jaar meer dan 450 ton voedsel ter beschikking kan gesteld worden van de Belgi-
sche Voedselbanken.  Alhoewel 2017 geen Grand Cru jaar is geworden, deels te wijten aan logistieke problemen bij 
Delhaize, is een nationale opbrengst van 606.163 euro (679.265 in 2016, of een daling van 10,8%) nog steeds meer 
dan de moeite waard.  Naar goede gewoonte presteerde ons District relatief beter dan de rest van het land.  Dit jaar 
klokken we af op 209.006 euro, tegen 224.110 in 2016 (min 6,7%) hetgeen 34,5% vertegenwoordigt van het natio-
naal resultaat, een record.  De onverdroten inzet van onze provinciale coördinatoren, Christiaan De Bruyne en Serge 
Skatchkoff, is hier uiteraard niet vreemd aan.
Naar de volgende jaren toe wordt het zaak om enerzijds de logistieke problemen bij Delhaize verder aan te pakken, 
en anderzijds onze eigen motivatie als Lions daardoor niet te laten aantasten.  Voedselbanken is “core business” voor 
Lionsclub, dus geen plaats voor alibi’s!

Marc Temmerman – LC Geraardsbergen

Warmte in deze koude en donkere dagen
Vorige maand kwam er een brief toe bij Lions Club Aalst van een gezin uit het Aalsterse. In een handgeschreven brief 
werd een penibele financiële situatie uitgelegd en om hulp gevraagd. Omdat wij enerzijds geen individuen steunen en 
anderzijds onvoldoende kennis hebben om een dergelijke situatie op haar ernst te kunnen beoordelen, contacteerden 
wij Annie de Windt van Bijeva. Annie ging ter plaatse, beoordeelde de situatie en nam het gezin op in de lijst van hulp-
behoevenden. Wij kregen achteraf een mooie bedankbrief. Dit voorval raakte ons allen diep en deed ons nogmaals 
beseffen wat de essentie van het bestaan van onze club is. Wij willen dan ook Bijeva en Annie en Toon uit naam van 
onze club van harte bedanken voor hun onbaatzuchtige inzet, dag na dag. De brief kunt u hier bekijken.

ƕƕ Gehoord op de meeting GAT/GMT/GLT/GST van 2 december:  en wat met GFT ???  
GAT: Global Action Team ! GFT: Global Fun Team ???Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/lc-aalst-dankbrief-van-een-gezin-uit-het-aalsterse/


DECEMBER 2017  I  4flashLIONS

WWW.LIONS-112A.BE

Zonder kurk
Op zaterdag 21 oktober heeft L.C. De Panne-Westkust zijn zesde editie van ONTKURKT 
georganiseerd. Het was opnieuw een succes, met een goede opkomst en een gezellig 
sfeer. Voor dit exclusieve wijnevenement konden we opnieuw rekenen op de enthousi-
aste medewerking van quasi alle leden van de Club.
Op Ontkurkt geven negen bekende wijnleveranciers uit de streek het beste van zicht-
zelf en bieden een selectie van exquise wijnen. Tijdens de degustatie kan men genieten 
van een culinaire receptie en een leuke babbel. Uitgebreide mogelijkheden voor proe-
ven en het deskundig advies zetten de bezoekers ertoe aan hun wijnkelder voor het 
komend jaar terug op niveau te brengen. 
Ontkurkt is het derde van de drie fundraisingevenementen van de Club. Het PAASCON-
CERT gaat elk jaar door op paasmaandag in de gezellige Onze-Lieve-Vrouw kerk van 
Koksijde Bad. Begin september mogen we heel wat mensen verwelkomen op Golf Ter 
Hille in Oostduinkerke voor het LIONS GOLFTORNOOI, intussen ook toe aan zijn vierde 
editie.
De club steunt elk jaar een tiental lokale en internationale projecten. Het project waar 
evenwel het grootste gedeelte van de bijdrages naartoe gaat is Havenzate uit Veurne. 
Havenzate vzw is een ondersteuningscentrum voor volwassen personen met een ver-
standelijke beperking.  

Stefaan Coucke – LC De Panne-Westkust

Kan humor de wereld redden?
Een wel erg zwaarwichtige titel om even je Flash-aandacht te trekken. De wereld moet immers 
niet zo dringend gered worden en mocht dat wel zo zijn, dan liever met milieubeschermende 
maatregelen dan met humor. Hoewel… 😊 
We hebben bij L.C. Gent Leieland, in nauwe samenwerking met Leo’s Gent Klokke Roeland, dit 
keer voor 100% de kaart getrokken van humor ten voordele van twee goede doelen: “School en 
ziekzijn” én “De Kromme Boom”. Een naar Lionsnormen gedurfd programma met beroeps-come-
dians Han Solo, Henk Ryckaert én Bas Birker.
Twee formules: alleen de avondshow aan €30 of de avondshow mét walking dinner aan €60. Een 
overweldigende voorkeur voor formule 2!  Flanders Expo Gent was op 11/11 de plaats van het 
gebeuren.
Bijzonder succesvol: Lions en Leo’s werkten schouder aan schouder om het alle gasten helemaal 
naar hun zin te maken, het imago van Lions werd alweer van alle denkbeeldig stof ontdaan én 
onze doelen namen dankbaar de noodzakelijke financiële steun in ontvangst.
Tweejaarlijks, aankruisen dus in je agenda 2019!

Geert Gysel, voorzitter Gent Leieland

ƕƕ Lions Club Aalst telt nu ook officieel een COMMANDEUR IN DE LEOPOLDSORDE in 
haar rangen ! Proficiat Past Gouverneur CARLOS DE TROCH voor deze eer ! Of moeten we 
vanaf nu “Sir” zeggen ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Lions van de toekomst
Voorzitter Aanwervingscommissie, Voorzitter Commissie Effectieven en 
Selectieverantwoordelijken… maar eigenlijk de club in zijn totaliteit, zouden 
steeds begaan moeten zijn met het zoeken naar nieuwe leden.
In de allereerste plaats dienen we natuurlijk alles in het werk te stellen om 
leden te behouden en Leo2Lions te denken maar gezien ons leven nu een-
maal niet eindeloos is, dienen wij ook steeds open te staan voor nieuwe 
leden.
Hoe profileert onze club zich naar de buitenwereld om nieuwe leden aan te 
trekken?
Zijn wij als Lionsclub uitdrukkelijk aanwezig binnen onze regio? 
Weten wij ons als club te infiltreren in evenementen die binnen onze regio 
worden gelanceerd?
Er zijn zeker een aantal groeperingen waar wij als club beter op de voorgrond kunnen treden. Dit gaat van samenwer-
ken met scholen tot een integratie binnen lokale besturen. Waarom zouden we binnen onze club niet eens natrekken 
wie contacten heeft om een Lions-project te mogen voorstellen? 
Onbekend is onbemind en indien we streven naar een lange termijn integratie of samenwerking kunnen we daaruit 
zeker een aantal nieuwe Lions aantrekken.
Een belangrijk thema dat op 2 december aan bod kwam op de samenkomst ‘Quo Vadis’. Dank aan allen die aanwezig 
waren!

Gregor Mathieu – commissie G(lobal) M(embership) T(eam) 112A

Wie schrijft die blijft!
Lions Club Roeselare is een schrijver rijker!
Louis Rutgeerts, gepensioneerd gastro-enteroloog, vader van viergetrouwde kinderen en opa van elf klein-
kinderen en 26 jaar trouw Lionslid van onze Club, heeft zijn eerste kinderboek geschreven.
Voor het slapen gaan vertelde zijn vader fijne verhaaltjes en vond hierbij de held  “Rintantoeleke” uit, een 
knap en pienter knaapje, die de wijde wereld intrekt en overal waar hij komt mensen in nood helpt. 
Louis vond het zo leuk dat hij het zelf aan zijn kinderen en kleinkinderen bij bedtijd vertelde. 
Dit familiepatrimonium mocht niet verloren gaan en daarom bundelde Louis deze verhalen 
tot een mooi kinderboek, aangenaam om te lezen en voor te lezen.
Louis Rutgeerts houdt eraan zijn royalty’s op de aankoop van de boeken te doneren aan de 
sociale kas van Lions Club Roeselare, waarvoor we hem dankbaar zijn.
Zijn boek, geïllustreerd door Marieke Thomassen is bedoeld voor kinderen van vier tot negen 
jaar en is te koop bij onze leden, via boekhandel of via boekscout.nl
ISBN: 9789402239669
Veel succes en dank Louis.

Bernard Ottevaere – LC Roeselare

Het kan véél beter…
Zoals in elke organisatie houden ook wij jaarlijks een Algemene Vergadering waarop onder meer de resultaten van 
onze verenigingen worden besproken 
De inschrijvingen gebeurden voor de 1ste keer elektronisch.
Helaas was de opkomst op 10 december ll. magertjes.
Slechts 20 van de 54 clubs waren vertegenwoordigd…goed voor 292 stemgerechtigden.
275 leden stemden de balansen goed, gaven kwijting  en zagen dat het goed was.
17 stemmen neen.

http://www.lions-112a.be
http://boekscout.nl
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De uitstraling van het LCIF 
• Boekhoudkundige transparantie: LCIF kreeg voor het 6de opeenvolgende jaar een score van 4 

sterren van Charity Navigator, wat een top score is voor haar transparante boekhouding.
• Proactieve reactie: Bij een natuurramp neemt het LCIF proactief contact op met de lokale Li-

onsclubs. Bij natuurrampen kan op die wijze binnen de 48 uur financieel tussengekomen worden om de eerste 
noden te lichten: drinkbaar water in flessen, kledij, tijdelijk logement etc.

• Erkenning: Alle giften aan het LCIF, specifiek voor hulp bij een natuurramp, worden opgenomen in het clubsaldo 
welke recht geeft op een Melvin Jones.

• Opvolging: Alle Grants worden door het LCIF via de lokale Lionsclubs opgevolgd tot de volledige aanwending 
ervan. 

• Ervaring en impact: Door de jaren heen heeft het LCIF een knowhow opgebouwd in het begeleiden van lokale 
Lionsclubs welke geconfronteerd worden met natuurrampen. Enkel dankzij de steun van alle Lionsclubs kan 
deze hulp gehandhaafd blijven.

2018-50 year anniversary of LCIF 
http://www.lionsclubs.org/resources/all/pdfs/lcif/lcif30_15-16.pdf

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

Bericht aan alle jongeren tussen 17-21 jaar
Grijp de kans van je leven om volgende zomer 3 tot 5 weken in het buitenland te verblijven met nieuwe 
vrienden wereldwijd via het YOUTH EXCHANGE PROGRAMMA. Op zondag 12 november werd te Ukkel 
voor 100 geïnteresseerde ouders en jongeren uitgebreid het doel en de mogelijkheden uitgelegd. Naast 
een verblijf in een gastfamilie is er tevens in het buitenland een internationaal kamp voorzien. We kregen 
tevens een boeiend verhaal van 2 jongeren die deze zomer een fantastische ervaring hadden in Maleisie 
en Australië. Een Lionsvriend deelde zijn boeiende week die hij hier doorbracht met zijn buitelandse jon-
gere.
Het invullen van een ‘application form’, het opsturen van een pasfoto, het schrijven van een Engelstalige 
aanbevelingsbrief voor je gastgezin, het bezorgen van een wederkerigheids attest (dat je belooft ook gastgezin te 
zullen zijn volgend jaar voor een buitenlandse jongere)en de bevestiging dat je eigen Lions club voorzitter je steunt 
zijn nodig om vanaf 1 december je keuze van land en kamp te kunnen maken.
Alle informatie vind je op www.yce-europe.eu of bij je districtsverantwoordelijke Patrick - Seynaeve LCKortrijk Leie 
patrick.seynaeve@gmail.com

Aan den drank
Op 18 en 19 november organiseerde Lions Club Harelbeke Liederik hun 
fundraiser WINE @ LIONS in de toonzaal van Top Motors te Wevelgem.
Met een toegangsticket van 10 euro  kon je méér dan 70 kwaliteitswij-
nen uit Italië, Spanje en Portugal proeven. 
In het toegangsticket zat ook een kwaliteitsvol degustatieglas inbegre-
pen dat je achteraf mee naar huis mocht nemen.
De opbrengst van deze fundraiser gaat integraal naar de ondersteuning 
van zorgbehoevende jeugdprojecten in Zuid-West-Vlaanderen (zoals 
De Lovie, de Kim, Viktor, enz...)

ƕƕ Alle Past Gouverneurs van ons district elk jaar samenkomen op de ‘Kroonraad’ ?Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lionsclubs.org/resources/all/pdfs/lcif/lcif30_15-16.pdf
http://www.yce-europe.eu
mailto:patrick.seynaeve%40gmail.com?subject=
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Vive le vélo
Op de eerste zondag van Oktober werd de 15e editie van de Familiale Fietstocht geor-
ganiseerd dankzij een fantastische samenwerking tussen Lions en Leo’s Oudenaarde. 
Door weer en wind fietsten talrijke sympathisanten in de prachtige omgeving van de 
Vlaamse Ardennen. Achteraf werd iedereen ontvangen aan de donkvijver voor een goe-
de aperitief voorafgaand aan een gastronomisch buffet. Avontuurlijke springkastelen, 
een rodeostier, een schminkster en talrijke andere activiteiten hielden de jongsten onder 
hen de hele namiddag gefascineerd.
Dit jaar werd de vlotte service verzorgd door de sportievelingen van de Rhinos Rugbyclub. Naar ge-
woonte werden de tafels na het buffet versierd met verkochte tombolalotjes, waarmee vele prachtige 
prijzen gewonnen werden. Deelnemers maakten kans op een weekendje weg, een professionele fiets, 
een Vespa, een iPhone en eindeloze andere prijzen. Noemenswaardig is de opvallende online aanwezig-
heid van de fietstocht dit jaar, dankzij de fotogenieke talenten van enkele Leo’s in fietsoutfits. Zo werd ook 
dit jaar een sportieve voormiddag succesvol gecombineerd met een gezellige familiale namiddag. Een 
recept dat ook op de 16e editie ongetwijfeld zijn vruchten zal afwerpen!

Druk, druk, druk!
De hartslag van een club varieert mee met het ritme en de intensiteit van zijn activi-
teiten.  In het geval van onze club, LC Geraardsbergen, was het alle hens aan dek ge-
durende december.  De maand begon met de verkoop van kerstrozen aan onze lokale 
neringdoeners aan de klanten van de belangrijkste supermarkten in Geraardsbergen 
en Brakel.  Met wat voetengestamp slaagden we erin de ergste kou te verdingen 
(een “witteke” af en toe heeft waarschijnlijk ook wel geholpen).  Uiteraard konden 
we ook niet voorbij aan De Warmste Week.  Tijdens een  evenement in JC De Spiraal 
overhandigde onze voorzitter een cheque ten bate van de actie Move for Parkinson, 
een aandoening die ook een paar van onze leden treft.  Volgend op onze Ladiesnight 
sluiten we 2017 af met een noodzakelijke traditie, met name het bezorgen van kerstpakketten aan meer dan honderd 
gezinnen en alleenstaanden bij wie elk extraatje welkom is, zeker tijdens de kerstperiode.  Dezelfde inzet zal nodig zijn 
in 2018 om onze, al bij al bescheiden, bijdrage te leveren aan de groeiende menselijke en sociale noden in onze streek.

Marc Temmerman - LC Geraardsbergen 

Griezelen
Het Halloween weekend van LC De Pinte zette in met een heuse oldtimer-rally. Na een 
dag toeren door het Vlaamse landschap, onderbroken voor hapjes en drankjes, werd de 
dag met een hartversterkende maaltijd afgesloten waar hij startte, in het Borluutkasteel 
te St-Denijs-Westrem. 
Op zondag werd verdergezet met het Halloweenevent voor de hele familie. We begon-
nen met een gezellige Halloweenmarkt. In de namiddag was het voor klein en minder 
klein volop genieten met springkastelen, grime, shows, knutselen, verhalenvertellers …  
Ook Jan Schepens joeg zijn publiek graag de stuipen op het lijf met indringende verha-
len in de spelonken onder het kasteel. Wie honger of dorst kreeg kon kiezen uit diverse 
hapjes en drankjes; of een glaasje aan de champagnebar. En voor de durvers was er ’s 
avonds een enge griezeltocht. 
De 1.500 (!) aanwezigen op onze belangrijkste fundraising activiteit gaven onze club vo-
rig jaar de mogelijkheid om onze verschillende sociale doelen bij meer dan 23 projecten 
te ondersteunen (de Liaan, de Veerboot, en talloze andere). 

Dirk Meuleman – LC De Pinte Millenium

http://www.lions-112a.be
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Lions Clubs Belgium heeft een LinkedIn 
pagina !
LinkedIn is het ideaal platform om online te netwerken. Rekrutering gebeurt meer dan ooit online. 
Het biedt een snelle manier om leden te verwerven door de mogelijkheid om zeer gericht mensen 
aan te spreken. Daarnaast is LinkedIn een zeer belangrijk kanaal om ons online te profileren en pro-
moten als organisatie. Een goed LinkedIn-profiel levert veel meer naamsbekendheid op.
Sinds kort bestaat er een bedrijfspagina “Lions Clubs Belgium”. Om zoveel mogelijk nieuwe potenti-
ele leden te bereiken, is het belangrijk dat de pagina zo goed mogelijk wordt uitgebreid.
Onze medewerkers spelen hier een belangrijke rol in, zij vertegenwoordigen tenslotte onze organi-
satie. Om de pagina een zo groot mogelijk succes te maken, hebben we daarom zoveel mogelijk 
volgers, en leden zich willen linken aan de pagina, nodig.
Hoe kan jij mee helpen om de LinkedIn-pagina Lions Clubs Belgium uit te bouwen? Lees het hier!

Ja ook dit is bij Lions Club Lokeren zijn
Sinterklaas
Het is al ruim 25 jaar de gewoonte dat de Sint een bezoek brengt aan het  OCMW-rusthuis in 
Lokeren. In overleg met de verantwoordelijke van het rusthuis brengt de Sint traditiegetrouw 
ook een geschenkje  mee en wordt begeleid door een accordeonist die liedjes uit de oude 
doos ten berde brengt. Bovendien mogen de rusthuisbewoners hun kinderen, kleinkinderen,  
achterkleinkinderen of andere familie uitnodigen om de Sint en zijn Pieten te ontmoeten. 
Bijgestaan door het personeel van het rusthuis brengt Sinterklaas daarna  eveneens een 
bezoekje aan alle andere residenten. De minder mobiele bewoners worden op hun kamer 
bezocht. Indien gewenst, gaat de Sint daarnaast ook thuis op bezoek bij de kinderen en 
kleinkinderen van de Lions-leden. In bijlage enkele foto’s van het OCMW-bezoek.
Lions Club Lokeren helpt Sinterklaas in stilte
Ook in onze stad leven heel wat kansarme kinderen. Als Club vinden we het belangrijk dat 
ook voor hen de Sint een pakje klaar heeft staan. Daarvoor werken we reeds enkele jaren 
samen met het OCMW van Lokeren. Jaarlijks bezorgen zij ons een lijst met de namen en 
leeftijd van een 180  kinderen. Dankzij de hulp van enkele leden en hun echtgenote wordt 
voor elk kind van 10 jaar en jonger een aangepast geschenk klaargezet voor de Sint. Deze 
actie is vertrouwelijk en verloopt in alle stilte achter de schermen. Zo is Sinterklaas ook dit 
jaar de vriend van alle Lokerse kinderen.

Frank Arbyn - LC Lokeren

ƕƕ De lionsleden van district 112C ook een Flash hebben ? www.lions112c.org
ƕƕ De officiële 50ste verjaardag van het LCIF wereldwijd zal gevierd worden op 13 juni 2018 ?
ƕƕ De LC Denderleeuw Denderlions een champagnebrunch hielden, zélf in de keuken stonden 
en vooral véél champagne dronken? 

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/lions-clubs-belgium-heeft-nu-ook-een-linkedin-pagina/
http://www.lions112c.org
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Mopjes
Drankcontrole.
Politieagent: “Wat heeft u gedronken?”
Bestuurder: “Schrijf maar op een krat bier; champagne kunt u toch niet schrijven .. 
Politieagent: “Uw naam?”
Bestuurder: “Zscherboinsky-Crzcypierzak.”
Politieagent: “Hoe schrijf je dat?”
Bestuurder: “Met een liggend streepje.”

Omdat de hoofdprijs een levenslange voorraad Duvels is, doet Baziel mee aan een quiz op VTM. Maar toen de quiz-
master hem vroeg: “Wie was de eerste vrouw op aarde?” had Baziel geen flauw idee. Hij vroeg dan ook om een extra 
hint. “Wel” antwoordt de quizmaster “Die eerste vrouw is onder meer bekend omdat ze graag in een lekkere appel 
beet”. “Ah” zegt Baziel “Nu weet ik het! Die eerste vrouwe da was sekers Granny Smith”

Welke nationaliteit heeft de Kerstman? Noord Pools. 

Hoe noem je mensen die bang zijn voor Santa Claus? Claustrofobisch. 

Wie heeft er met de kerst nooit honger? De kalkoen, want die is altijd gevuld.

Hoe noem je iemand die met kerst in zijn handen klapt? Een Santapplaus. 

Wat zei de kleine kaars tegen de grote kaars? Ik ga vanavond uit. 

Wat eet een sneeuwman tussen de middag? Een ijsburger. 

Waar gaat een sneeuwman dansen? Op een sneeuwbal. 

Hoe weet je dat er een sneeuwman in je bed ligt? Als je nat wakker wordt.

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

07/01/2018 LC Lokeren: 14e Aperitiefconcert
10/01/2018 LC Kortrijk Leie: Kreeftenfestival
09/02/2018 LC Blankenberge: Lions in CC met Willem Vermandere
25/02/2018 LC Gent-Gandalys: Bridgetornooi
01/03/2018 LC Kortrijk: Filmgala
03/03/2018 LC Brugge: optreden Olivier Laurent gevolgd door Walking Buffet
16/03/2018 LC Waasland: Concert
17/04/2018 LC Gavere-Rhodeland: Gespreksavond
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

In memoriam

Club Naam Voornaam

LC Kortrijk Leie Gaeremynck Thierry

LC Torhout Lecluyse Jacques

LC Menen Dewulf Arnold

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

Deadline artikels flash januari: 20 december

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/lc-lokeren-14e-aperitiefconcert/
http://www.lions-112a.be/events/lc-kortrijk-leie-kreeftenfestival-4/
http://www.lions-112a.be/events/lc-blankenberge-lions-cc-willem-vermandere/
http://www.lions-112a.be/events/lc-gent-gandalys-3/
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-waasland-concert/
http://www.lions-112a.be/events/lc-gavere-rhodeland-gespreksavond/
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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