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

Bij deze eerste Flash-editie bij de aanvang van het nieuwe kalenderjaar maak ik jullie allen van 
harte mijn oprechte wensen over voor een gezond, gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar!
De tweede helft van het Lions werkjaar staat in ons district traditioneel in het teken van de or-
ganisatie van verschillende dienstverlenende clubactiviteiten ter ondersteuning van menige so-
ciale doelen. Ook de “warmste week” op het einde van vorig kalenderjaar heeft een hernieuwde 
recordopbrengst genoteerd ten voordele van honderden verschillende goede doelen en bevestigt 
de groothartige solidariteit van onze medeburgers ten overstaan van minder gegoeden.
Ik wens alle clubs dan ook alle succes toe in de verwezenlijking van grootse, prachtige en, waar 
mogelijk, in samenwerkingsverband met anderen clubgrensoverschrijdende acties met een grote 
uitstraling van onze vernieuwde uitgesproken “service-identiteit”.
Bovendien staat de maand januari in het teken van enkele belangrijke thema’s, die ons allen kun-
nen inspireren om nieuwe dienstverlenende activiteiten te ontwikkelen zoals in het teken van de 
strijd tegen de honger. De week van 8 tot 14 januari stond immers wereldwijd geboekstaafd als 
“de week van de dienstverlening voor de bestrijding van de honger” en wordt voorafgegaan door 
de week van de Lions Clubs International Foundation (LCIF) die dit jaar zijn vijftigjarig bestaan 
viert. Ook weerklinkt in deze tijdsperiode de jaarlijkse roep naar vrede, tolerantie en respect voor 
de andere, waar ook de “#MeToo” - toespraak van Oprah Winfrey een mooi en oprecht toonbeeld 
van was, en die in onze Lionscultuur de aanzet vormt voor de voorbereiding van de Vredesposter-
wedstrijd.
Om performant te kunnen zijn en blijven, is het echter van het hoogste belang om ook blijvend 
oog te hebben voor het aanwerven van nieuwe, kwaliteitsvolle en geëngageerde jonge leden die 
met nieuwe ideeën en bereidwillig engagement onze dienstverlening mee willen helpen onder-
steunen. Ook ons innovatief organisatie- en samenwerkingsmodel zal verfijnd worden en binnen-
kort zullen onze huidige en toekomstige zonevoorzitters meer in detail geïnformeerd worden om 
aldus de clubs te kunnen begeleiden en ondersteunen in het vooruitzicht van de aankomende 
clubverkiezingen. 
Ik herhaal graag mijn dank en waardering voor jullie bevestigde positieve inzet en vertrouwen 
om in samenwerking ons district tot verdere ondersteunende verwezenlijkingen te zien groeien.
Met vriendschappelijke Lionsgroeten,

Marc W.J. COSYNS, Gouverneur Lions District 112-A 2017-2018W
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De Warmste Week?
Met Lions gaan we voor de 101e keer voor het WARMSTE JAAR!
De Warmste Week – schitterend! Mijn achternichtje Lotte geïnterviewd door Linde; Lotte vertrok naar Wachtebeke 
met een gift voor een klasgenootje dat leed aan lymfeklierkanker.
600,- euro opgehaald met zelfgebakken koekjes.  Schitterend, hartverwarmend, 2 meisjes van nog geen 10!  Ik moest 
een traan van ontroering onderdrukken als ik ‘onze’ Lotte ontwaarde op het grote scherm.
MacAskill, juist, een Schot en gereputeerd NGO-kenner, schreef recent een boek: ‘Doing good better’. Een pleidooi 
voor meer efficiency bij sociale initiatieven. Voorkomen is efficiënter dan genezen, is zijn punt, en dus: muskietennet-
ten financieren is efficiënt, blindengeleidehonden zijn duur, en dus niet efficiënt. Voorkomen is efficiënt, geld inzame-
len om daarmee middelen te bieden om het lijden te verzachten is dat niet. Maar zo simpel is het niet, wat ons betreft.
Met de creatie van GAT en GLT-GMT-GST (Global Action Team, Leadership, Membership, Service) streeft Lions even-
zeer naar meer efficiency, en vooral naar een grotere actieradius met ‘WE SERVE’ –  hoe steken we dit dan best in 
op clubniveau?
 1. Prioriteit 1 is: betrokkenheid creëren van ALLE leden bij de sociale projecten van de club – weten wat we 
doen, meedoen, de handen uit de mouwen steken, hands on én hearts on! 
Echte betrokkenheid creëer je niet door enkel info te geven. Engagement creëer je door zelf, als Lion, de hand aan de 
ploeg, in casu aan de rolstoel te slaan!
 2. Stap 2: De ‘portefeuille’ van sociale projecten in dialoog met de ganse club doorlichten: local vs. global 
(LCIF!), welke zijn onze doelgroepen, wat gebeurt er precies met onze (zuur verdiende) centen? Schrijven we ons als 
club een stuk in in de 6 prioritaire service-domeinen door Lions gedefinieerd (zicht, honger, jeugd, milieu, diabetes, 
kinderkanker)? Hebben we de juiste balans tussen financiële ondersteuning en hands’ en hearts’on? Bestrijken we de 
doelgroepen die we belangrijk vinden als club, als Lions? Kunnen we iets leren van wat MacAskill poneert – denk aan 
efficiency en impact. Maken we mede het verschil voor de organisaties en mensen die we steunen? 
Maar ook: welke zijn schrijnende noden in onze lokale community (WE SERVE staat voor: Community Service!)? Ga 
daarvoor te rade bij het lokale sociale experten-netwerk – OCMW, CAW, sociale vzw’s, huisartsen, schooldirecties…
 3. En nu komt het, stap 3: Lions Forward – 200 miljoen mensen helpen op jaarbasis  in 2020.
Durven we doelen formuleren voor onze club? Efficiency heeft te maken met echte lokale noden identificeren, maar 
ook innoveren inzake fundraising, financiële middelen meer efficiënt inzetten ook. Dus betere coördinatie, lokaal, 
zonaal, op districtsniveau. Gaan we voor zonale, voor districtsprojecten? 
Kunnen we dit laten rijmen met ‘meer betrokkenheid van de leden’? Dus tegelijk meer mensen bereiken, maar ook 
meer organisatie, coördinatie en communicatie. Meer taken, meer rollen, meer leden, meer slagkracht nodig?
 4. Stap 4 tenslotte, en dit sluit aan op wat voorafgaat: we moeten durven gaan voor ledenwerving via onze 
sociale projecten. Durven mensen aanspreken als ‘vrijwilliger’ in het kader van een project, wars van de traditionele 
‘Lions-profielen’. En dus: professioneel communiceren over onze projecten. Ik vond een bijzonder aansprekend voor-
beeld daarvan bij LC Harelbeke, via de stadskrant met name.
 5. En ja, we hebben enkele schitterende projecten zoals BAD, Rock for Specials, Radio Quindo, de Inclusie-
dag aan zee, de Kortrijkse nachtopvang, SAM, en niet te vergeten: de Voedselbanken. En er zijn er nog een heel aantal, 
teveel om op te noemen – grootschaliger projecten die ons toelaten ons als Lions te tonen aan de buitenwereld: ‘ Ja, 
dàt is Lions, dat zijn wij allemaal!’ . Weg met dat imago van chique heren die samen lekker eten!
Sociale werken moeten onze hefboom zijn voor het werven van nieuwe leden, en evenzeer, of meer nog, voor het 
sterker doen kloppen van ons aller sociale harten!
Persoonlijke sociale bewogenheid en bevlogenheid is de kortste weg naar retentie, naar het blijven boeien van leden, 
naar attractiviteit voor nieuwe leden, naar aanstekelijk Lionsenthousiasme.
Het instellen van een nieuwe structuur biedt ons de opportuniteit om dit alles ‘in te steken’ op clubniveau.  Laat ons 
onze project- en sociale know-how samenleggen, en 112A laten voorop lopen in … Lions Forward!!
Uitzonderlijk kregen wij in deze Flash wat méér ruimte om het Global Action Team aan jullie uit te leggen.

André Goethals, GST-coördinator, Gregor Mathieu, GMT-coördinator, Patrik Vervinckt, GLT-coördinator

ƕƕ Vorig jaar was Gouverneur Patrik Vervinckt als vrijwilliger de winternachtopvang voor 
daklozen in Kortrijk een nachtje gaan vervoegen; dit jaar deed Past Gouverneur Hugo Delbeke 
net hetzelfde. Mooie solidariteits-geste! Zegt men niet: het voorbeeld moet van boven komen…

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Druk, druk, druk!
De hartslag van een club varieert mee met het ritme en de intensiteit van 
zijn activiteiten.  In het geval van onze club, LC Geraardsbergen, was het 
alle hens aan dek gedurende december.  De maand begon met de ver-
koop van kerstrozen 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 Warm-
ste 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 sloten 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

Veiligheid boven alles
Voor KBO-De Horizon was dit een belangrijke slogan.
Deze school in Oudenaarde, huisvest een 80tal leerlingen die nood hebben aan een individueel aangepast curriculum 
waardoor ze niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen. Kinderen met een licht verstandelijke beperking of een 
ernstige leerstoornis krijgen in dit type van buitengewoon onderwijs een basisaanbod. Het is dan ook de taak van de 
school om een veilige en geborgen schoolomgeving te creëren, en daar zet LC Waregem Ascott zich graag voor in. 
Op die manier helpen we mee aan een afgestemde speelplaatswerking die voldoet aan de noden van de kinderen. De 
speelplaats is immers dé plek bij uitstek waar kinderen zich vrij kunnen uitleven d.m.v. sport en spel. Daarom kochten 
we 20 fietshelmen aan zodat de kinderen veilig de wereld kunnen verkennen op hun fiets!

Hilde De Roeck – LC Waregem Ascot

Over de clubgrenzen heen
Over het nut van de samenwerking tussen clubs om beter te presteren en aldus belangrijke en duurzame projecten 
te realiseren.
Twee projecten die LC Kortrijk nauw aan het hart liggen, konden zich aldus naar wens ontwikkelen:
1. De Voedselbank West Vlaanderen, gesticht in 1989, kon zich ontplooien dankzij de hulp van de twee andere 

Kortrijkse clubs, Kortrijk Leie en Kortrijk Mercurius, niet alleen door financiële steun, maar vooral door het inbren-
gen van zeer gewaardeerde manpower. Daardoor kon de VZW naar wens uitgroeien tot de organisatie die ze op 
vandaag is. In 2017 heeft de tweede generatie deze samenwerking aangezwengeld om beter te functioneren 
ten opzichte van de belangrijke uitdagingen van de Voedselbank. Drie werkgroepen werden samengesteld om 
de steeds terugkerende problemen aan te pakken: de communicatie en de fundraising, de bevoorrading en de 
modernisering van de logistiek.

2. De nachtopvang van de daklozen, aangevat in 2009, namelijk door de regelmatige aanwezigheid van vrijwilligers, 
allen leden van de drie Kortrijkse clubs, heeft het mogelijk gemaakt om deze dienst te bestendigen. Daardoor 
kon het CAW de opvang van de kansarmen verbeteren door over te gaan van een dienst die enkel gedurende de 
winterperiode werd verstrekt naar een dienstverlening heel het jaar door.

Dankzij de samenwerking van de drie clubs werden die projecten duurzaam.

Ignace Bosteels – LC Kortrijk

ƕƕ Lions ook op Radio 1 waren op 1 januari ? Beluister het hier.Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.youtube.com/watch?v=ErvjZxVZDiE&feature=youtu.be


JANUARI 2018  I  5flashLIONS

WWW.LIONS-112A.BE

A Taste For Charity
Kortrijkse top-chefs koken voor het goede doel.
LC Kortrijk Leie organiseerde in december voor de 3de keer A Taste For 
Charity. Het concept is éénvoudig: je verzamelt de beste chef-koks uit de 
regio en laat deze koken voor de genodigden in een gezellige sfeer. Het 
blijkt een succesformule. 
De 3de editie werd gesponsord door meer dan 140 bedrijven en zo’n 
1.300 gasten werden verwelkomd in Kortrijk XPO waar ze konden genie-
ten van culinaire meesterwerkjes.  
Na het succes van de vorige jaren nemen in tijdens de 3de edities volgen-
de restaurants en partijen deel: St-Christophe, Rebelle, Vol-ver, Sakura, 
Argendael, Va et Vient, Het Vliegend Tapijt, Oud Walle, Messeyne, L’autre 
Vie, Improviste (David Selen), Table D’Amis, ‘t Vissershuys, toppatissier 
Niek Bossaert, Viva Sara en tal van anderen. Behalve gezellig eten werd er ook gezorgd voor de nodige en passende 
muzikale ambiance. Een top-netwerk event net voor de Kerstperiode! 
De opbrengsten van de avond gaan naar sociale organisaties uit de regio die een project indienen bij de club en naar 
het project dat de Prijs Kortrijk Leie wint. Zo steunden we vorig jaar een project waarbij een inloophuis waar jongeren 
van 12 tot 25 jaar elkaar ontmoeten en waar ze begeleiding krijgen op vlak van wonen, werk en psychosociale hulp. 
Met onze financiële steun wordt een jaar lang een begeleider op de uitwerking van het project gezet en wordt bekeken 
waar en hoe het inloophuis kan ingericht worden. 

Jan Poté – LC Kortrijk Leie

Leo Club Roeselare blijft vechten (en poo-
len)!
Het is een algemeen gegeven dat iedere club continu op zoek moet naar jonge potentiële, sociaal geëngageerde 
mensen om hun ledenaantal op peil te houden en om de Leo’s een toekomst te geven.
Leo Club Roeselare heeft al enkele jaren het label “CLUB IN NOOD”. De feiten zijn wat ze zijn. De oorzaken zijn gekend. 
Het ontbreekt de huidige leden echter niet aan enthousiasme en vechtlust. Enthousiasme omdat Leo Club Roeselare 
een erg gezellige club is, met oog voor de sociale doelen en goeddraaiende fundraisers. Vechtlust omdat we zo’n 
mooi project niet willen opgeven en onze steun willen blijven bieden aan onze hoofddoelgroep Log-in.
Op 10 november werd een geslaagde poolactiviteit georganiseerd; specifiek gericht op het aantrekken van nieuwe 
kandidaten. Het was een superleuke avond; getuige daarvan is het mooie uur waarop we afsloten. In aanwezigheid 
van de past-voorzitter van LC Izegem, de zonevoorzitter en enkele andere Leo’s beleefden we een leuke avond met 3 
kandidaten. Naar aanleiding van de activiteit hebben daarnaast nog een viertal mensen enthousiast gereageerd. Op 
naar de 10 leden?! 

Sarah Allaert- Leo Club Roeselare

ƕƕ Op een superdrukke kerstinkoopzaterdag werden wij aangenaam verrast in een parking 
in Kortrijk! Mooi werk van LC Kortrijk Mercurius!Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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NANDI
Het rijdier van Shiva, God van het Welzijn
Hoe kan onze club bijdragen in de algemene ontwikkeling van onze 
schoolgaande jeugd, eerste graad van de lagere school?  Lions Club 
Ronse-Renaix wenst bij te dragen aan het inclusiegevoel en positief 
zelfbeeld van jongeren van 12-14 jaar. 
Zo werd NANDI geboren: scholen uit Ronse werden aangesproken 
op basis van het aantal ‘indicator’ leerlingen in de klassen.  Indicator-
leerling is een verzamelnaam voor kinderen uit anderstalige gezinnen, 
gezinnen die leven in kansarmoede, met een beperkt inkomen of waar 
moeder geen diploma secundair onderwijs heeft.
NANDI staat voor ‘Not An iNDIcator’. Wij geloven ten stelligste dat kin-
deren niet gestigmatiseerd mogen worden: onze club zal financieel in-
staan voor het aanbieden van lesjes Woord, Beeld en Expressie, door de plaatselijke kunstacademie.
De lesjes gaan door op de site van de school.  Dit zorgt ervoor dat kansarme kinderen nu in contact komen met deze 
vormen van expressie en kunst.  Zij kunnen zich volledig uitleven, zonder drempelvrees of druk van buitenaf.
Van bij aanvang in 2017 hebben we reeds een 70-tal deelnemers en het enthousiasme van kinderen, ouders, leer-
krachten, directie en de kunstacademie is groot.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit een blijvend project zal zijn met grootse resultaten!

Kurt Delanghe - Commissie Jeugd – LC Ronse-Renaix 

Nationale muziekwedstrijd 2017-1018: 
dwarsfluit
Naast het sociaal engagement van Lions is er ook de Lionsbelangstelling voor 
jeugd en cultuur. Met de muziekwedstrijd verenigen we de jeugd- en cultuur-
werking.
Dit jaar heeft het Europees comité gekozen voor de dwarsfluit. De inschrijvingen 
van de kandidaten moeten toekomen bij de nationale commissie vóór 1 maart. 
De selectieproeven zullen plaats vinden op zaterdag 7 april vanaf 9 uur in de 
concertzaal van Piano’s Maene in Brussel en zijn gratis toegankelijk. De finale 
zal plaats vinden op zondag 15 april om 17 uur in de concertzaal van Piano’s 
Maene in de hoofdzetel van het bedrijf in Ruiselede. De organisatie van de finale 
werd toevertrouwd aan ons district en zal gecoördineerd worden door LC Tielt. 
Na het optreden van de drie finalisten zal Liebrecht Vanbeckevoort (laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd) een 
recital geven op de gloednieuwe rechtsnarige Maene-piano. De finaleavond zal worden afgesloten met een receptie. 
Zorg dat je erbij bent!  Info over de wedstrijd op onze site www.lions112a.be, via de folder of bij ondergetekende.
Inschrijving en kaarten voor de finale bij Jan Van Eyck, liefst per mail naar jan.van.eyck@telenet.be en door storting 
van € 25 op rekening BE22 0882 8206 1847 van LC Tielt/muziekwedstrijd.

Jan Van Eyck - LCTielt 051/403141 of  0472/077670

ƕƕ Er ook een Lions App bestaat ? Voor het filmpje klik hier.
ƕƕ En ja op de kerstmarkt van de Stad Deinze vonden we ook de kerststal van LC Deinze !

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/lemc-muziekwedstrijd/
mailto:jan.van.eyck%40telenet.be?subject=
https://youtu.be/O7FmA96IIck
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Busje komt zo……
LCTielt en MIVALTI.. 2 namen die al sinds de oprichting 
van MIVALTI een perfecte samenwerking hebben. Samen-
werking niet alleen op financieel vlak, maar ook effectief 
‘doen’. Niet alleen in de Raad van Bestuur zetelen vele Li-
onsleden, maar ook in het dagelijks bestuur.
Op financieel vlak zijn er elk jaar belangrijke bedragen die 
door LC Tielt geschonken worden en dit in kader van gro-
tere investeringen. Zo werden er in het verleden bedragen 
geïnvesteerd in gebouwen, herinrichting van keukens…en 
recent ‘weer’ in vervoer. Namelijk zijn er al een 10-busjes 
in het verleden die ook een financiële bijdrage genoten.
Begin dit Lions Tielt jaar werd de officiële overhandiging gedaan van de sleutels van het nieuwste busje. En trouwens 
op dit exemplaar pronkt ook het nieuwe logo van MIVALTI.
Die busjes wordt dagelijks gebruikt om de mede-bewoners en gasten op te halen van bij hen thuis om samen dan 
diverse activiteiten in de lokalen van MIVALTI te doen. ‘s Avonds worden de gasten dan weer met de busjes thuis 
gebracht. Zo bolden de busjes in het verleden al vele miljoenen kilometers!!!

Bart Vanhoutte – LC Tielt

LAS VEGAS HERE WE COME
Januari, hoogtijd om de krijtlijnen van de Internationale Conventie te onthullen.
We vertrekken donderdag 28/6 rond 11.00u in Zaventem om via Heathrow in Vegas toe te 
komen dezelfde namiddag. We komen terug op 5/7/2017.
Als hotel gaan we enkel voor het beste, nl. de MGM Grand op de Strip. Op deze plaats gaat de 
conventie ook door.
Naast de internationale conventie voorzien we nog enkele nice to do’s in en rond Vegas.
Het gedetailleerd programma zal eerstdaags aan de gouverneursraad ter validatie worden voorgelegd waarna con-
crete prijzen en details zullen worden meegedeeld.
Eén detail kunnen we al meegeven. De prijs blijft onder de 2.500 euro per persoon.
Aan de postconventie reis wordt nog gewerkt. “In 10 dagen rond de wereld“ zou  ons uit Vegas naar Alaska brengen 
om via Mongolië ( of een ander leuk land )  terug te keren. De plaatsen zullen beperkt zijn tot 20 ….

Bernard De Dobbeleer namens de Reiscommissie 2017-18

ƕƕ Onze CC Harry Buelens maar liefst 2 volle bladzijden vol mocht vertellen in La Libre 
Belgique ? http://www.lions.be/artikel-lions-la-libre-belgique/?lang=fr

ƕƕ LC Waregem samen met de Leo’s van Waregem kerstman speelden bij hun vrienden van 
Heuvelheem. Great Leo-Lions partnership!

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions.be/artikel-lions-la-libre-belgique/?lang=fr
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Een nieuwe Lions pakjesdienst?
Als je de foto bekijkt, lijkt het erop. Mooi gerangschikte goederen, kartonnen dozen, mensen in de 
weer om alle pakjes binnen de 24 uur te verzenden!
Hier gaat het om Lions Club Oostkamp (LCO) die met man-vrouw & macht binnen de vier uren 
niet minder dan 240 kerstmandjes heeft samengesteld voor de minderbedeelden van Oostkamp, 
Zedelgem en Beernem. Bovendien werd het snelle vervoer van de pakjes naar de verdeelpunten 
onder leiding van de OCMW’s geregeld met een bedrijfswagen van een Lions clublid. Zo zie je 
maar dan onze LCO de trend van de moderne levering van producten en diensten niet mist.
En het was nog niet gedaan want december was voor LCO bere-druk: we stonden op de kerst-
markt van Oostkamp, om er onze vrienden en sponsors te ontvangen en te bedanken en om onze 
naambekendheid in onze habitat groter te maken en tenslotte stelden we op 31 december een 
eindejaarsbuffet samen voor de minderbedeelden via ons sociaal werk ’t Gezelletje.

Philippe Dewulf – LC Oostkamp

(Flauwe) mopjes
Het is oranje en als het regent is het weg. Wat is het? De mannen van de gemeente.

Waarom kon Einstein geen muur bouwen? Hij had maar ein stein.

Het schijnt zeer slecht te gaan in de sinaasappelbranche. Dat werd daarnet verteld op een persconferentie.

Wat krijg je als je een flauwe mop kruist met een motorfiets? Een Yamahahahaha.

Wat doet een pizza als hij ziek is? Hij gaat naar Dr. Oetker.

Waarom zet een dom blondje lege flessen in de koelkast? Voor de gasten die niets willen drinken.

Wie maakt muziek en lust geen vlees? Vegi Penxten.

Waarom heeft een golfer altijd twee paar broeken aan? Voor het geval hij een ‘hole in one’ slaat.

ƕƕ Er op de kabinetsvergadering van 18 december serieus werd gewerkt, maar ook even 
werd ontspannen met een strandwandeling in De Haan.Wist je dat?

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

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
16/03/2018 LC Waasland: Concert
17/03/2018 LC Brugge Zeehaven: Standup Comedy
21/04/2018 Districtconventie D112A
26/04/2018 BAD Festival
02/05/2018 LC Blankenberge: Fortenbouwwedstrijd
06/05/2018 Leo’s: NASOC
13/05/2018 LC Herzele: Ontbijtactie Moederdag
02/06/2018 Nationale Conventie
02/06/2018 LC Blankenberge: Lionsnight
02/06/2018 LC Wetteren-Rozenstreek: Rozenrally + avondBBQ
15/06/2018 LC Gent Scaldis: Lions Goes Hockey

Welkom aan onze nieuwe leden

Club Naam Voornaam
LC Brugge Molhant Vincent
LC Damme Zwin Vermeersch Dieter
LC Roeselare Decan Thomas
LC Oostende BO4 Cavens-Nys Gwen
LC Oostende BO4 Depuydt Charlotte
LC Oostende BO4 D’Hondt-Nollet Inne

In memoriam

Club Naam Voornaam

LC St Martens Latem Steenhault Paul

LC Kortrijk De Poortere Yves

LC Zottegem Van Steenberge Luc

LC Menen Liénard-Weydts Roland

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

Deadline artikels flash februari: 20 januari

http://www.lions-112a.be
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-waasland-concert/
http://www.lions-112a.be/events/lc-brugge-zeehaven-standup-comedy/
http://www.lions-112a.be/events/lenteconventie-district-112a/
http://www.lions-112a.be/events/bad-3/
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-wetteren-rozenstreek-5-rozenrally-avondbbq/
http://www.lions-112a.be/events/lc-gent-scaldis-lions-goes-hockey/
http://www.lions-112a.be/in-memoriams/
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