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

Het is niet zonder belang even twee data te belichten, die ook voor onze Lions associatie een 
bijzondere betekenis hebben.
Enerzijds, wordt de datum van 4 februari vereenzelvigd met de “wereld kanker dag”, waarbij een 
specifieke aandacht gevraagd wordt voor de preventie, de vaststelling en de behandeling van 
deze ziekte. Daar ook kinderkanker een nieuw prioritair actiedomein vormt voor Lions, en dit jaar 
ook het werk van de gouverneur dit thema behelst, krijgt deze datum wel een heel bijzondere be-
tekenis. Ik nodig jullie dan ook graag uit, althans zij die dit nog niet zouden gedaan hebben, om 
dit thema even na te lezen op de website van ons district. (www.district112a.be)
Een tweede datum die onze aandacht weerhoudt, is deze van morgen 27 februari die officieel er-
kend wordt als de wereld NGO dag, ter ere van het belang, de werking en de toegevoegde waarde 
in hun specifieke domeinen van de vele niet-gouvernementele organisaties ter wereld.
Daarom lijkt het mij vanzelfsprekend om ook in dit verband nog even aandacht te vragen voor 
onze stichting, LCIF (Lions Clubs International Foundation), die dit jaar zijn 50e jubileumjaar 
viert. Voor onze Lions vrienden die vanuit een kritische zorg soms vragen hebben bij het nut van 
onze Foundation en de hoge noodzaak om deze recurrent financieel te blijven steunen is het 
belangrijk aan te stippen dat in 2017, LCIF de kaap heeft bereikt van een globale steunverlening 
voor een bedrag van 1 miljard US$. Bovendien heeft LCIF sinds zijn oprichting in 1968, meer dan 
13.000 grants toegekend voor een bedrag van meer dan 1 miljard US$ en werd het LCIF voor de 
zesde opeenvolgende keer gelauwerd met een vier sterren-onderscheiding vanwege het inter-
nationaal erkende ‘Charity Navigator’ voor zijn efficiënt fiscaal beleid en management en zijn 
aandacht voor het voldoen aan een verantwoordingsplicht en zorg voor transparantie.
Ik wens alle clubs dan ook alle succes toe voor het opzetten van grootse, prachtige en, waar 
mogelijk in samenwerkingsverband met anderen, clubgrensoverschrijdende acties met een grote 
uitstraling van onze vernieuwde uitgesproken “service-identiteit”, waar mogelijk eventueel ten 
gunste van de strijd tegen kinderkanker en ter ondersteuning van LCIF.
Om performant te kunnen zijn en blijven, is een onafgebroken aandacht voor het aanwerven 
van nieuwe, kwaliteitsvolle en geëngageerde jonge leden onontbeerlijk, alsook de volharding om 
ons innovatief organisatie- en samenwerkingsmodel in de praktijk te willen omzetten, waar de 
Zonevoorzitters jullie binnenkort verder over zullen informeren met het oog op de aankomende 
clubverkiezingen. 
Met vriendschappelijke Lions groeten en hernieuwde dank voor jullie daadwerkelijke inzet als 
uiting van oprecht vertrouwen!

Marc W.J. COSYNS, Gouverneur Lions District 112-A 2017-2018
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Noot van de redactie
VOOR EN DOOR LIONS
Deze Flash komt met enige vertraging uit. Bij gebrek aan artikels.  Spijtig…
Nochtans zijn er prachtige projecten in onze enthousiaste clubs en is er geen gebrek aan “goesting” om “goed” te 
doen. 
De Flash is er vóór en dóór Lions.
Stuur ons een kort artikel wat er in jullie clubs gebeurt én een foto zodat wij de sfeer bij jullie kunnen opsnuiven. Alvast 
dank!

Wie is hij, wat drijft hem ?
Op de districtsconventie van 21 april dient er gestemd te worden 
o.a. voor de toekomstige gouverneur. Behoudens onvoorziene 
omstandigheden is er slechts één kandidaat, Thierry Serck van LC 
Brugge. Wie is hij?
Geboren in Gent op 27 december 1951. Nee, niet een 28ste! 
Een “Barbarist” van de 1ste voorbereidende tot en met de retorica!  
Afgestudeerd rechten, zee- en luchtvaartrecht en verzekerings-
recht aan de RUG en de ULB. Voor de afwisseling.
Plus daarbij nog een vakbekwaamheidsattest voor wegvervoer. 
Tijdens die lessen heb ik mijn vrouwtje Carine leren kennen. Zij 
heeft mij naar de Brugse regio gelokt.Een carrière in de goederen 
transport verzekeringswereld meer bepaald de schade afdelingen. 
Zowel bij Antwerpse verzekeraars, New Yorkse claimsadjusters 
als Brusselse Makelaars.
Ik ben de trotse vader van 2 zonen, Matthew en Jason, en de smeltende grootvader van 2 chicouf’s, Morgane en Jack!
En de Lions in dat verhaal?
Tijdens mijn studententijd in de jaren 70 kwam ik reeds in aanraking met de Lions. De vriendschap die ik mocht 
ervaren in een Gentse club tegelijkertijd met de steun die de leden verschaften aan een home voor “meisjes van de 
rechter” vond ik zeer bewonderenswaardig. 
Eén dag zou ik ook Lion worden. En dat gebeurde in April 2000. (lees verder hier)
Dezelfde gevoelens blijven mij begeesteren, nog meer dan vroeger! Ik kan het Lionisme niet meer missen. Meer be-
paald: de vriendschap tussen Lions. Niet alleen in de clubs, de zone, het district of in België maar ook over de grenzen 
heen. Tot in Nevada. 
En de “goesting” om de “medemens” te helpen. Betrokken zijn in belangeloze hulpvaardigheid! Heb ik goed gelezen 
dat vrijwilligers langer leven dan pantoffelhelden? Pronken dat je behoort tot een unieke organisatie van pure vrijwil-
ligers. En niet alleen in het Brugse maar wereldwijd. Waar men gaat langs werelds wegen komt men Lions tegen. 
Wat mogen jullie van mij verwachten?
Preken? Nee.
Wel: altijd ten dienste staan van alle Lions, uiteraard deze van ons district!
Steun aan alle Lions van ons district opdat zij zich goed zouden voelen bij de Lions, even goed als ik. 
Steun aan alle projecten die onze Lions in gedachte hebben en uitvoeren. “We Serve” omzetten in de realiteit waar en 
wanneer we het kunnen.
Helpen een mooi voorbeeld uit te stralen opdat anderen zicht door de Lions aangetrokken voelen en lid willen worden.
En dat allemaal in volle openheid en transparantie.
Noch min noch meer!

 Thierry Serck – LC Brugge – 1ste Vice Gouverneur

ƕƕ Jullie zonevoorzitters jullie alles kunnen vertellen over GAT/GST/GMT/GLT ? Dat dit 
belangrijk is voor de clubverkiezingen !Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/?s=serck
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Emmaüs Machelen
Een project naar ons hart
Emmaüs Machelen. Ofte hoe kleinschalig beroepsonderwijs groots kan zijn in uit-
voering.
Om jonge mensen degelijk en aangepast onderwijs te geven.
Jonge mensen, soms nog kinderen die door leermoeilijkheden, gedrags-en emotionele problemen of een autismepro-
blematiek niet het gewone onderwijs kunnen volgen.
Dag in dag uit maken de leerkrachten van Emmaüs Machelen op een grootmoedige en geëngageerde manier er het 
beste van om deze jongeren de nodige kennis, omgangsvormen en structuur te geven. Een gezonde basis op weg 
naar volwassenheid.
Niet altijd in evidente omstandigheden. Want soms kinderen in een sociaal af en toe penibele situatie thuis, met min-
der mogelijkheden tot zelfontplooiing.
Bij Emmaüs Machelen komen ze in een schoolomgeving waar vakkennis en geduld maar ook diepmenselijke warmte 
geen ijdele begrippen zijn.
Een school met eerder beperkte financiële en materiële middelen.
Maar waar zelfredzaamheid en veerkracht hoog gedragen wordt. 
Met een gezellig eetfestijn voor ouders en sympathisanten. Of een wafelenbak en andere fundraising.
Opbrengst om een gezellig dagje uit naar de kust met de leerlingen te bekostigen.
Emmaüs Machelen. Prachtig project naar het hart van LC Deinze!

Filip Van den Poel - LC Deinze

Kindness Matters
Het jaarthema van Vredesposter werd onlangs bekend gemaakt vanuit Oakbrook:
“KINDNESS MATTERS”
Het Engelse woord “Kindness” behelst in het Nederlands veel zaken zoals:
vriendelijkheid, aardig zijn, lief zijn, maar ook behulpzaamheid, naastenliefde … 
en het jaarthema is dus als dusdanig moeilijk in één zin te vertalen.
Ik meen, dat volgende vertaling het best de lading dekt:
“Vrede begint bij lief zijn voor elkaar”
Dit opent didactische poorten voor de deelnemende scholen ivm pestgedrag enzovoort!
Van enkele clubs mocht ik tot op heden nog geen inschrijving ontvangen. 
Vandaar nog eens een oproep aan de clubverantwoordelijken voor Jeugd en/of Vredesposter om mij zo snel mogelijk 
uw deelname en totaal aantal tekeningen door te geven.Hou er rekening mee, dat de winnende tekening(en) van uw 
club moeten binnen gebracht worden op de Lenteconventie van 112A op 21 april 2018.
Graag zou ik ook deze tekeningen ontvangen als digitale foto, dat maakt het voor mij een stuk overzichtelijker.
Contact: 0475 76 12 92 of vredesposter112a@gmail.com
http://www.lions-112a.be/vredesposterwedstrijd/
http://www.lionsclubs.org/EN/how-we-serve/youth/peace-poster-contest/index.php

Guy Soetaert - Districtsverantwoordelijke 112A Vredesposter - LC De Haan Permekeland

ƕƕ Tientallen clubs ooit wel een busje aan een of andere organisatie schonken ? dat we 
deze busjes graag allemaal samen op de Grote Markt in Brugge willen samenbrengen op 
2/6/2018 op de nationale Conventie ?
ƕƕ Ons land een Europese gastlocatie is waar meer dan 60 blinde en slechtziende jongeren tus-
sen 16 en 21 jaar vanuit meer dan 15 landen samenkomen. Dit met slechts één doel: nieuwe 
poorten openen naar meer zelfstandigheid, zowel in het kader van je studies, werksituatie, 
als vrije tijd. Tijdens het kamp volg je workshops over de nieuwste toegankelijke technologie 
en hulpmiddelen, maar ook over sociale vaardigheden, muziek, sport en nog veel meer. Daar-
naast is er tijd voor cultuur, ontspanning en vriendschappen over de grenzen heen. http://
www.lions.be/uitnodiging-icc-dag-2018/

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
mailto:vredesposter112a%40gmail.com?subject=
http://www.lions-112a.be/vredesposterwedstrijd/
http://www.lionsclubs.org/EN/how-we-serve/youth/peace-poster-contest/index.php
http://www.lions.be/uitnodiging-icc-dag-2018/
http://www.lions.be/uitnodiging-icc-dag-2018/
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Word jij de lokale ‘Global Membership 
Team’ verantwoordelijke?
Vandaag ‘Voorzitter Effectieven’ of ‘Voorzitter van de Aanwervingscommissie’?
Morgen ‘Voorzitter GMT’?
Waarschijnlijk heb je er wel reeds van gehoord maar heb je er de opmerking bijgekregen dat er weinig wijzigt… Op zich 
zou dit ook juist moeten zijn maar de realiteit moet ons leren dat deze termen wel een andere verwachting inhouden. 
In vele clubs lijkt deze commissie eerder een waakhond om ongewenste kandidaten (met allerlei veto’s) te weren, een 
soort aanvaardingscommissie. Weinig attractief, weinig ondernemend, weinig creatief…. 
Als ‘GMT-er’ verwacht men toch wat meer Lionisme in het bloed. 
Ideeën om nieuwe mensen aan te trekken maar voornamelijk mensen die een sociaal engagement willen brengen 
hebben wij nodig. Met vriendschap en sociaal engagement als basisvereisten voor elke Lion!
Als ‘GMT-er’ ga je er ook voor borg staan dat deze nieuwe mensen zich aanvaard voelen binnen je club. Dat de clubat-
tractiviteit in lijn is met de verwachtingen en dat nieuwe leden een rol van belang kunnen opnemen. Zij hoeven niet 
een jaartje aan de zijlijn. Meedenken, meewerken aan datgene waar Lions voor staat!
GMT staat immers niet enkel voor groei maar evenzeer voor behoud! 

Gregor Mathieu - GMT District A

Hands- en hearts-on
In de krokusvakantie is de jaarlijkse “kappersdag” uitgegroeid tot een welgekomen traditie in het opvangcentrum 
‘Huis Aan Zee’ in De Haan.
In de grote speelruimte kwamen de leefgroepen beurtelings naar ons toe.
Alle lof voor Anneke die op haar eigen manier de kinderen met een kwinkslag gerust weet te stellen en telkens aan 
hun wensen tegemoet komt.  De meisjes, fier op hun lange haren,  willen ‘enkel de puntjes er af’. De jongens komen 
met foto’s van  hun idolen Ronaldo en Neymar. Ondertussen maak ik mij nuttig met kappersmantels aan en afdoen,  
haren opvegen,  gel in de jongensharen, en de meisjes op hun wenken te bedienen: vlechtjes, staartjes, dotjes… Terwijl 
we bezig zijn,  komen de tongen rondom ons los, en zijn we voor 1 dag stille getuigen uit hun leven. Hun verhalen 
raken ons. Het is Valentijn:
dag van de liefde, en we bedenken dat de zusjes Lovely en Angel, bij de geboorte gezegend met zulke liefdevolle 
namen, voorbestemd waren om met veel liefde op te groeien… Het is al 18 u wanneer we opruimen. Enkel de zelf-
gemaakte bedankingsbriefjes getuigen nog van hun aanwezigheid. Deze éne dag, we hebben zo weinig gegeven 
en zoveel mogen ontvangen. Lovely, Angel, Ignace, Jason, Melissa, Ciliana, Julien, Kimberly, Isabelle, Demco,...  tot 
volgend jaar !

Heidi Aerts en Anneke Delannoye - LC Oostende BO4

ƕƕ Onze 1ste Vice International President – Gudrun Yngvadóttir – ons land bezoekt van 8 
(wereldvrouwendag) tot en met 10 maart en dat zij in de Senaat wordt verwelkomd door 50 
dames uit ons MD !

ƕƕ Dat LC Denderlions Denderleeuw voor hun jaarlijkse champagneverkoop ten voordele van 
hun sociale doelen (waaronder Ter Muren Erembodegem) in totaal 875 dozen en dus 5250 
flessen champagne hebben verkocht ! 

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Als het geld geteld is 
Na de fundraising en als het geld geteld is, kijken we naar de opbrengst welke te verdelen is onder de sociale werken 
die we sinds enkele jaren steunen.  De noeste arbeid zoals de zoektocht naar een gepaste toneelvoorstelling, de 
kaartverkoop, de zaalindeling, de organisatie van de receptie en de ontvangst van onze gulle gevers dragen ertoe bij 
dat er steeds iets overblijft.  De te verdelen koek wordt echter ieder jaar kleiner maar toch mogen we fier zijn op onze 
opbrengst.
Ieder jaar verdelen we het geld (zoals we zeggen) onder deze werken die erom vragen.  Een draaiboek en een verdeel-
sleutel werden in het verleden opgesteld en daar houden wij ons aan.  Op kosten van de club wordt er een receptie 
op het einde van het werkjaar georganiseerd waar elk lid en de ook afgevaardigden van het gesteunde werk op 
uitgenodigd zijn.  Zij geven steeds een toelichting op wat hun werk inhoudt en wat ze van plan zijn met de steun te 
doen.  Zonder veel toeters en bellen worden de cheques (virtueel) uitgedeeld.  Het is deugddoend dat de mensen die 
krijgen altijd zeer blij zijn en zeer veel kunnen uitrichten met de som (hoe klein of groot ook) die ze toebedeeld krijgen.  
Daarom kunnen wij nog gasten ontvangen op de fundraising omdat ze weten dat we in onze omgeving vele noden 
kunnen verlichten.

Bruno Deketelaere – LC Brugge Zeehaven

Golf voor de Bleekweide
De eerste vrijdag van juli organiseerde Lions Club Oudenaarde Vlaamse Ardennen samen met Rotary Club Oudenaar-
de voor de zesde keer hun “Annual Golf Matchplay” op Golf & Countryclub Oudenaarde met een honderdtal golfers in 
een schitterend golfweertje!
Met een golfwedstrijd, Matchplay Texas-Scramble, tussen Lions en Rotariërs van over het ganse land, slagen beide 
serviceclubs er in om aardig wat geld in te zamelen voor een gezamenlijk sociaal doel én trekken zij de vriendschaps-
banden tussen Lions en Rotary nauwer aan.
Aan VZW De Bleekweide werd €4.000 geschonken. Deze organisatie ontfermt zich over kinderen en jongvolwasse-
nen bij het verwerken van traumatische ervaringen. 
Op het eind van een spannende wedstrijddag trokken de Lions helaas aan het kortste eind, en ging de wisselbeker 
opnieuw naar Rotary. Redenen genoeg dus om op vrijdag 06 juli 2018 opnieuw de uitdaging aan te gaan! 
Elke golfende Lion wordt uitgenodigd om de troepen te versterken en de beker opnieuw in Lions-handen te brengen… 
Sfeerbeelden en info voor volgende editie: www.matchplaylionsrotary.com

Foto: “Onder goedkeurend applaus van Guy De Praetere na-
mens hoofdsponsor CA-INDOSUEZ, triomfeert voorzitter Ro-
taryclub Oudenaarde Luc Deconinck, terwijl Lionslid Ludo De 
Coninck duimt voor een Lions-triomf in 2018...”

ƕƕ Hilde Vermeersch (LC Waregem Ascott) Guiding Lion is van maar liefst 2 nieuwe da-
mesclubs in oprichting, dit samen met Olivier Morobé (LC De Pinte Millenium) voor LC. Centi-
nelle en samen met André Goethals (LC Kortrijk) voor een Kortrijks initiatief !

ƕƕ De Brillenactie in juni eindigt en dat alle boxen mogen worden afgeleverd ofwel op de 
Districtsconventie in Gent op 21/4/2018 ofwel op de Nationale Conventie op 02/06/2018 in 
Brugge !
ƕƕ Je nog steeds kan inschrijven voor de Internationale Conventie in Las Vegas. Alle info: Ber-
nard De Dobbeleer bernard9600@gmail.com

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.matchplaylionsrotary.com
mailto:bernard9600@gmail.com
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14e Aperitiefconcert Lions Club Lokeren
Cello - Victor JULIEN-LEFERRIERE
Op zondag 7 januari vond het 14e aperitiefconcert van L.C. Lokeren plaats in De Lozen 
Boer te Lochristi. Dit aperitiefconcert was een Cellorecital gebracht door niet minder dan 
de winnaar van de eerste Koningin Elisabethwedstrijd voor Cello 2017, namelijk Victor 
Julien-Laferriere.
Julien is geboren in Parijs en leerde als jonge knaap Cello spelen. Vorig jaar in juni werd 
hij wereldberoemd toen hij als één van de laatste finalisten de eerste prijs won van de 
Koningin Elisabethwedstrijd voor Cello.
Tijdens ons aperitiefconcert werd Julien begeleid door pianist Jonas Vitaud – laureaat 
piano.
Julien en Jonas vergasten ons op werken van Claude Debussy, Thomas Ades en Sergej 
Rachmaninov
Dit zeer gesmaakt concert werd naar gewoonte bijgewoond door een 300 aanwezigen 
en werd gevolgd door een mooie receptie, aangeboden door LC Lokeren.  Na de receptie 
hebben de ingeschrevenen nog genoten van een heerlijke lunch, verzorgd door de keu-
ken van restaurant De Lozen Boer.
Het spreekt vanzelf dat de volledige opbrengst van dit aperitiefconcert naar onze sociale 
werken gaat.

Frank Arbyn - LC Lokeren

Running for Charity
Sinds kort steunen Lionsclubs wereldwijd de strijd tegen diabetes, 
aangezien deze ziekte een stevige opmars kent. Ook LEO district 
112A wil hiertoe een steentje bijdragen en zo werd het project “run-
ning for charity” geboren. Wat willen we concreet doen? Enkele West- 
en Oostvlaamse Leo’s gaan de komende maanden deelnemen aan 
verschillende loopwedstrijden in verschillende regio’s, van 5 km tot 
marathons. 
De doelstelling van deze vooropgestelde actie is drieledig: 
• Teamspirit in de clubs en in het district verhogen. Het draait om samen een doel nastreven, samen plezier ma-

ken, en samen een overkoepelend goed doel steunen.  
• Naambekendheid van Leo clubs verhogen. Iedere deelnemer verkrijgt een aangepaste outfit om aan de wedstrij-

den deel te nemen. Wanneer we samen in groep bewegen, kan dit enkel maar de naambekendheid van Leo clubs 
in de verschillende regio’s verbeteren.  

• Ook al zijn bovenstaande redenen mooi meegenomen, via deze actie wensen we vooral het bewustzijn voor deze 
ziekte te verhogen en centen in te zamelen voor Diabetes Liga. Wie meer informatie omtrent deze actie wenst,  
neem een kijkje op https://steun.diabetes.be/project/8813?inviteId=bb3c764153340212957eeb83b.

ƕƕ Voor de zeilers! We have the pleasure of inviting you to the 20th International Huma-
nitarian Regatta “Sailing against Drugs.” From April 15 through April 22, 2018 come meet 
your fellow Lions in the most beautiful waters of the Adriatic Sea, the Kornati National Park, 
Croatia.... zie hier verder.
ƕƕ De Xe Lions Historic (LC Harelbeke Liederik) werd gepast ingezet met een pre-event in De-
weer Gallery in Zwevegem, waar een prachtige tentoonstelling Panamarenko plaatsvindt. 
https://www.facebook.com/lionsharelbeke/

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://steun.diabetes.be/project/8813?inviteId=bb3c764153340212957eeb83b
https://www.facebook.com/lionsregattacroatia
https://www.facebook.com/lionsharelbeke/
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Mopjes
Een Limburgse Rotariër verdwaalt in het bos en hij heeft al herhaaldelijk “Help” geroepen. Plots botst hij op een an-
dere wandelaar, ook een Limburgse Rotariër.
Eerste: “Ich ben verloooore gelooope.”
Tweede: “Ich ooook.”
Eerste: “Ich heb al dikwijls ‘help’ geroepe.”
Tweede: “Ich ooook.”
Eerste: “Willen we anders eens samen roepe?”
Tweede: “Een goe idee.”
De twee: “S-a-m-e-n, s-a-m-e-n...”

Wat is de verleden tijd van een komkommer?
Een kwamkwammer.

Politieagent: “Uw naam?”
Bestuurder: “Zscherboinsky-Crzcypierzak.”
Politieagent: “Hoe schrijf je dat?”
Bestuurder: “Met een liggend streepje.”

http://www.lions-112a.be
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Nuttige info
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
18/03/2018 LC Oudenaarde: Citytrail
23/03/2018 LC Oostende: Interservicequizz
27/03/2018 LC Gent Scaldis: Filmgala
02/04/2018 LC De Panne Westkust: Paasconcert
20/04/2018 LC Izegem: Het Zesde Metaal
21/04/2018 Districtconventie D112A
26/04/2018 BAD Festival
27/04/2018 LC Ninove: Golfevent
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
22/06/2018 LC Aalst: Golftornooi
01/09/2018 LC De Panne Westkust: Golfchallenge
13/10/2018 LC De Panne Westkust: Ontkurkt

Welkom aan onze nieuwe leden
Club Naam Voornaam
Ghent Seaport De Potter Robert
Meetjesland Eeklo Van Daele Franky
Menen Douchy Didier
Tielt Lambrecht Franky
Waregem Delabie Guy
Waregem Deweer Gerald

In memoriam

Club Naam Voornaam

Kortrijk Delvoye Philippe

Tielt Demarey Frans

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

Deadline artikels flash maart: 20 februari

http://www.lions-112a.be
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/lc-oudenaarde-citytrail/
http://www.lions-112a.be/events/lc-oostende-interservicequizz/
http://www.lions-112a.be/events/lc-gent-scaldis-filmgala-2/
http://www.lions-112a.be/events/lc-de-panne-westkust-paasconcert-3/
http://www.lions-112a.be/events/lc-izegem-het-zesde-metaal/
http://www.lions-112a.be/events/lenteconventie-district-112a/
http://www.lions-112a.be/events/bad-3/
http://www.lions-112a.be/events/lc-ninove-golfevent/
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/events/lc-aalst-golftornooi-5/
http://www.lions-112a.be/events/lc-de-panne-westkust-golfchallenge/
http://www.lions-112a.be/events/lc-de-panne-westkust-ontkurkt/
http://www.lions-112a.be/in-memoriams/
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