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

Bij het neerschrijven van dit artikel heb ik ondertussen mijn 51ste clubbezoek achter de rug en 
wordt meteen de grootste aandacht besteed aan de finale voorbereiding van de
27e Lenteconventie die dit jaar zal doorgaan in de Capitole te Gent op zaterdagmorgen,
21 april 2018. 
Ondertussen hebben wij ook het genoegen gehad om van 8 tot 10 maart onze 1e International 
Vice-President, Gudrun Yngvadottir op Belgische bodem te mogen verwelkomen, waarbij zij na 
het bijwonen van een vergadering van de Gouverneursraad in Brussel, in ons district het Zeepre-
ventorium van De Haan in aanwezigheid van de zorgrobot Zora heeft bezocht waarna haar een 
banket werd aangeboden in Brugge.
Op de laatste dag van haar bezoek heeft zij, in het kader van de 30e verjaardag van Dames in 
onze Lions associatie, een ontbijt mogen genieten met afgevaardigden van de Leo’s en werd in 
de Senaat een ontmoeting georganiseerd met uitsluitend Lions Dames en Leo’s, opgeluisterd 
met een boeiende toespraak verzorgd door Professor Marleen Temmerman.
Ondertussen werden in menige clubs ook de selecties voor het vredesposter-project voltooid en 
kijken verschillende clubs al terug of bereiden zij zich voor op de verkiezingen voor nieuwe club-
besturen, die dit jaar een heel bijzonder karakter genieten mede dank zij de innovatieve G.A.T. 
(global action team) structuur.
Deze vernieuwende structuur beoogt voornamelijk een efficiëntere dienstverlening te kunnen 
verzekeren door het scheppen van innige samenwerkingsverbanden en dit met het oog op het 
bereiken van 200 miljoen behoeftigen vanaf 2020, en dit elk jaar opnieuw! 
Ondertussen plannen verschillende clubs nog fundraising-activiteiten, en staan er ook nog 
verschillende grensoverschrijdende sociale events geagendeerd zoals het BAD Festival of het 
Special Olympics Healthy Athletes Program, die beide vanuit onze Lionscultuur onze diepste en 
meest oprechte steun en aanwezigheid verdienen.
Samen met de leden van mijn club werken we ondertussen ook actief verder om jullie binnenkort 
een boeiende, muzikaal afwisselende en in aanwezigheid van uiterst interessante sprekers, een 
vooral inhoudelijk verrijkende en aangename Lenteconventie te kunnen aanbieden.
Samen met hen, kijk ik er dan ook naar uit om jullie er talrijk en in een sfeer van opbouwende 
vriendschap te mogen verwelkomen.
Met hernieuwde dank voor jullie daadwerkelijke inzet als uiting van oprecht vertrouwen!

Marc W.J. COSYNS, Gouverneur Lions District 112-A 2017-2018W
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Frank Arbyn - Kandidaat 2e Vice-Gouver-
neur 2018-‘19
In zijn bijna 35-jarig bestaan heeft LC Lokeren nog nooit een kandidaat geleverd voor het Gouver-
neurschap van ons District. Hierin komt nu verandering. Eenparig hebben alle leden van LC Lokeren 
nu de kandidatuur van Frank Arbyn voorgedragen voor 2e Vice-Gouverneur voor 2018-’19.
Frank is een actieve Lion sinds 1987. Frank heeft reeds meerdere functies waargenomen in zowel 
de Club als de Zone (Zone-voorzitter in 2008-’09) en het District (Verantwoordelijke voor de Vre-
desposter). Ook heeft Frank reeds deelgenomen aan meerdere Conventies van ons District, ons 
Multi-District en Internationaal. Indien je meer wil weten over Frank, klik dan hier om zijn Lions-CV 
te bekijken.
Tot op de Lenteconventie voor uw steun voor Frank als 2e Vice-Gouverneur.

Alle leden van LC Lokeren

Geen Poulidor meer !
Elke 2de woensdag van januari organiseert L.C.Kortrijk Leie het Kreeftenfesti-
val. Dit is een traditie die ontstaan is in de jaren ‘80 van vorige eeuw. De toen-
malige restauranthouder van de Marquette zorgde telkens voor een speciaal 
kreeftenmenu voor de eerste vergadering van het nieuwe jaar. Dit gebruik 
raakte bij meer en meer Lionsleden uit naburige clubs bekend, en dus planden 
ze hun bezoek aan L.C. Kortrijk Leie bij voorkeur op die tweede woensdag van 
januari. Onze zusterclub heeft dan zelf het initiatief genomen om op die verga-
dering zo veel mogelijk Lionsvrienden uit andere clubs uit te nodigen. Meteen 
was het Kreeftenfestival geboren als informele nieuwjaarsreceptie voor vele 
Lionsvrienden.
L.C. Kortrijk Mercurius was er van meetaf aan bij. Helaas werd onze club al 
smalend de ‘Poulidor van het kreeftenfestival’ genoemd. Nog nooit in onze 
bijna 30-jarige geschiedenis kon Mercurius de hoofdvogel afschieten in hét social event van Kortrijk Leie. Onze zus-
terclub – die ons trouwens heeft gepeterd! – past een wiskundige formule toe die we tot op vandaag niet hebben 
kunnen ontcijferen, maar waarbij zowel het aantal vrienden als het aantal afgelegde kilometers bepalen welke club de 
meest belangwekkende delegatie heeft afgevaardigd. Deze delegatie kan dan naar huis gaan met de Lobster Award, 
zijnde een Magnum-fles wijn van een uitstekende kwaliteit.
De voorbije jaren ging de trofée altijd naar L.C. Heuvelland die er niet beter op hebben gevonden dan hun algemene 
vergadering te combineren met een buitenclubbezoek. 
Maar in januari werd de hegemonie van deze club doorbroken door L.C. Kortrijk Mercurius die een afvaardiging had 
van niet minder dan 21 vrienden die tezamen 1.302 kilometers (ziet u de symboliek?) hadden afgelegd naar onze 
zusterclub.
Hier ziet u een foto van de extase die het winnen van de Superbowl, excuseer, Lobster Award, bij de Mercurianen heeft 
veroorzaakt. Het werkjaar 2017-2018 kan niet meer stuk.
Beste Mercuriusleeuwen, uw voorzitter dankt u voor de indrukkende prestatie die jullie hebben geleverd en waarmee 
jullie clubgeschiedenis hebben geschreven!

Dirk Van Heuven – LC Kortrijk Mercurius

ƕƕ Het is niet noodzakelijk 1000 USD in één keer te storten aan het LCIF om in aanmerking 
te komen voor een Melvin Jones. De stortingen kunnen gespreid worden over verschillende 
jaren. Een totaal bedrag van 1000 USD moet wel na vijf jaar volstort zijn.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/cv-frank-arbyn-kandidaat-2e-vicegouverneur-district-112a-2018-19/
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Food 4 All
Van voedselpakket naar sociale kruidenier
In 2007 neemt stichtend voorzitter Henri Blancke het initiatief om met 
LC. Zwevegem een voedselverdeelcentrum op te richten voor de ge-
meentes Zwevegem, Avelgem en Spiere-Helkijn. Er wordt een samen-
werking opgezet met de OCMW’s die het klantenbestand samenstellen. 
De nodige contacten worden gelegd met Voedselbank België en “FEAD” 
die zorgt voor voeding uit Europese voorraden. Ook lokale handelaars worden aangesproken als leverancier. De club 
steekt de handen uit de mouwen om eigenhandig een magazijn-winkel in te richten in een gehuurde loods. Sindsdien 
worden, met de hulp van een stevige ploeg Zwevegemse vrijwilligers, gemiddeld 450 monden wekelijks voorzien van 
een gevarieerd voedselpakket!
10 jaar later staat “Food 4 All” voor nieuwe uitdagingen: samenwerkingsverbanden worden geëvalueerd, het “voed-
selpakket” is niet meer van deze tijd, en de vele voedseloverschotten moeten absoluut beter beheerd worden om 
verspilling te vermijden.
Onder impuls van Zonevoorzitter Luc Amez zal Food 4 All zich heruitvinden als sociale kruidenier, en wordt met de 
regionale stakeholders overlegd over de oprichting van een “regionaal distributiecentrum” waar overschotten (hoofd-
zakelijk vers-waren) uit de regio verzameld en herverdeeld zullen worden. Een tiental Lionsclubs uit de regio zijn 
betrokken partij.
Werk aan de winkel!

Luc Amez – LC Zwevegem

26 09 1992… 3 cijfers
10 15 25 jaar… eveneens 3 cijfers… 
Inderdaad, 25 jaar terug werd in Brugge iets nieuws gestart, wie had ooit 
kunnen dromen dat deze reis steeds een verdere vorm en structuur blijft 
krijgen.  
Het idee om een nieuwe club te starten dateert van 1990, initiatiefnemers 
van het eerste uur waren: Raymond De Coninck, Gustaaf Geuens, Ivo Maen-
hout, Jo Van Poppel en Fernand Depret.  
Ondersteuning werd gevraagd aan de 1e peter club LC Blankenberge en 2e 
peter club LC Oostkamp.  Beide clubs stemden onmiddellijk positief.  Lion 
Gilbert Desimpel was onze guide voor deze nieuwe club: Lions Club BRUG-
GE MARITIME.
Op 26 september 1992 was het zover om het charter te overhandigen tij-
dens het eerste officiële werkingsjaar 1992-1993.
Dit jaar was er dan 25 jaar LC BRUGGE MARITIME, met een zilveren jubileum op vrijdag 24 februari.
25 jaar LC Brugge Maritime is eveneens 23 jaar een succesvol visfestijn, waardoor diverse sociale projecten in de 
buurt worden ondersteunt. 25 jaar vriendschap en hard werken, maar met een verdere mooie toekomst in zicht!

Uw reporter ‘ReteP OhtraB’

ƕƕ LC Aalst nu ook een Facebookpagina heeft en de voorzitter zelfs een woordje ‘placeert’. 
Origineel ! Het filmpje vind je hier. 

ƕƕ We in het kader van de 50-jarige LCIFviering voor de Nationale Conventie van 2 juni te 
Brugge op zoek zijn naar Lions minibusjes, auto’s, bestelwagens, camions...en moesten er 
helicopters  bij zijn, zijn die uiteraard ook welkom. Contacteer LUC Masureel (LC De Haan 
Permekeland luc.masureel@skynet.be) als District 112A verantwoordelijke voor verdere info !
ƕƕ Je niet mag vergeten de nieuwe besturen in te geven op en dit uiterlijk tegen 15 april ! Bij 
problemen: peter.dp@skynet.be

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.facebook.com/lionsaalst/videos/2570305013194869/
http://www.lions-112a.be/document/oproep-lcif-minibussen/
mailto:luc.masureel%40skynet.be?subject=
mailto:peter.dp%40skynet.be?subject=
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Muziekwedstrijd

Record
De 25ste zalmverkoop van LC Wetteren Rozenstreek was goed voor een 
recordverkoop. Wij verkochten zalm aan een 30-tal Lions clubs (waar-
van sommige al 20 jaar klant zijn!) en onze verkopers bezochten ook 
een 15-tal bevriende serviceclubs uit de regio-Wetteren.
Op het thuisfront werden familie, vrienden en kennissen aangepord om 
een zalmpje te kopen. Ook zij gingen daar graag op in, de kwaliteit van 
onze zalm is dan ook bekend. Die kwaliteit, daar ziet ons zalmcomité 
middels talloze proefsessies streng op toe. Met resultaat dus. Waar er 
vroeger al eens een enkeling kwam klagen over zalm die te zout of te 
veel gerookt was, kregen we dit jaar geen enkele klacht. Al kan dat ook 
te maken hebben met het recept dat erbij zat en dat we exclusief kregen van niemand minder dan Pascale Naessens. 
De opbrengst van de zalmverkoop geeft ons de kans een hele reeks sociale werken te steunen. Het zullen er dit 
Lionsjaar naar schatting 20 zijn, gaande van projecten in de strijd tegen (kinder)kanker, vakanties voor kinderen in 
armoede, sociale kruidenier, tablets voor mensen met een beperking, tot een weeshuis in Tanzania. 
Nu de zalmen de deur uit zijn, zijn wij volop bezig met de organisatie van onze 5de Rozenrally die zal plaatsvinden op 
2 juni. U bent bij deze uitgenodigd. 

Koen Braeckman - LC Wetteren Rozenstreek

ƕƕ Onze LLL (Leading Lions Lady) Gudrun Yngvadóttir een bijzonder charmante 
Ijslandse dame is en zij volgend jaar als 1ste vrouw ooit onze International Pre-
sident zal zijn ? Zij bracht een 3-daags bezoek aan ons land. De gouverneursraad 
ontving haar in Brussel, zij bracht een bezoek aan het Zeepreventorium in De Haan 
en was onze gaste in het Parlement met 50 andere dames uit de diverse Lions- en 
Leoclubs van ons land. Haar leuze voor volgende jaar is ICE: Information, Commun-
ciation, Education en is een kleine woordspeling op haar geboorteland.

Wist je dat?

Alle budgetten en rekeningen die zullen worden voorgelegd op de Lenteconventie, zijn beschikbaar. Voor de reke-
ningen 2016-2017 klik hier en voor het budget 2018-2019 klik hier . Voor vragen: peter.dudal@dudal.be

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/finale-muziekwedstrijd/
http://www.lions-112a.be/document/resultatenrekening-district-112a-2016-2017/
http://www.lions-112a.be/document/district-112a-budget-werkjaar-2018-2019-van-gouverneur-thierry-serck/
mailto:peter.dudal%40dudal.be?subject=
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Lions als trigger
Dit jaar was LC. Damme-Zwin voor de ‘Muziekwedstrijd’ op zoek naar gepassioneerde en geïnteresseerde kandidaten 
“Dwarsfluit”. 
Tijdens onze speurtocht vernamen we van leraar Stephan Vermeersch (Internationaal solist, President European 
Clarinet Association) dat 3 leerlingen van MAAK succesvol - niet alleen als student maar ook als uitvoerder samen 
met de faculteit van internationale solisten/professoren hebben deelgenomen aan de schitterende derde editie van 
Clarinetissimo 2018. Deze 3 klarinetleerlingen wonnen vorig jaar diverse eerste prijzen op de Vlamo wedstrijd maar 
jammer genoeg waren zij destijds nog niet klaar voor de Lionscompetitie. Deze maand organiseert Stephan Ver-
meersch een concert met onder meer aankomend jong talent op piano en klarinet samen met hun docenten. Op de 
vraag of de Lions als trigger hebben gewerkt voor dit succesverhaal kan hij in elk geval beamen dat hij door te jureren 
in Lions BE en Lions Internationaal zijn leerlingen meer in projecten betrekt en dit steeds meer perspectieven opent. 
Hij hoopt van harte dat Lions interesse hebben in sponsoring van aankomend jong talent.

Leo Stockman – LC Damme-Zwin

Luie dames
L.C. Oostende BO4 probeerde op 25 februari een nieuwe formule uit: Lazy Sunday. 
Geen fundraisingsactiviteit, maar een ‘hands-on-moment’ om samen iets leuk te 
doen en dit naar de buitenwereld uit te stralen.  
In de Kinepolis te Oostende werden op hetzelfde ogenblik 2 films geprojecteerd: 
1 voor het jonge publiek en 1 voor de ouders, en zelfs grootouders, die aanwezig 
waren
De filmvoorstelling werd gevolgd door een rijkelijke zelfgemaakte brunch. Een on-
gedwongen mode-defilé tussendoor gaf een verrassende touch aan het geheel. En 
halfweg de namiddag ging iedereen met een blij en voldaan gevoel huiswaarts.
Een leuke LAZY SUNDAY met véél vrienden en een top feel good sfeer ! 

Caroline Vanwynsberghe – LC Oostende BO4

Circus Geluk?
BAD 2017 was een voltreffer: totaal uitverkocht, Laura Tesoro als publiekslieve-
ling  voor 2400 aanwezigen, samenwerking met 10 secundaire - en hogescholen, 
externe sponsors die met 110 lionsleden hands-on deelnamen, uitstekende profi-
lering voor Lions op Focus WTV ...
Donderdag 26 april 2018 festivaleert BAD voor de 9e keer op het strand van De 
Panne. 
 “Circus Geluk“ is het thema van de show die een hele dag duurt en waarbij elke 
bezoeker - validen en andersvaliden - ontdekt dat hij de artiest is van zijn eigen leven en geluk !
De ankerman is Yves Bondue, die als circusdirecteur een heel scala artiesten ontvangt: de fanfare Ze Quaffeurz, Cir-
cus Hoetchacha en ambiancemaker Sam Gooris,  Gili en Gunter Lamoot, Jan De Smet ( De nieuwe snaar ) ea.
Een trailer op Focus WTV zet de samenwerking met Lions in de kijker vanaf 15 april.
En weeral 30 lionsclubs uit District 112A hebben zich geëngageerd! 

Hugo Delbeke, namens Werkgroep BAD 

ƕƕ Je best eens de clubstatuten naleest om te zien of ze conform de nieuwe GATstructuur 
is ? Hier lees je de nota, met dank aan PDG Jo Lantsoght en PDG Patrik Vervinckt.Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/document/clubverkiezingen-en-de-statuten-van-de-club/
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“Measles” dichter dan gedacht
Measles Cases in Europe Quadrupled in 2017.
“Measles cases soared in Europe last year, and at least 35 children died of the highly infectious disease, 
according to the World Health Organization. The virus found its way into pockets of unvaccinated child-
ren all over the continent, from Romania to Britain. The number of recorded cases quadrupled, from 
5,273 in 2016 to 21,315 in 2017, a record low.”

Meer detail op : https://www.nytimes.com/2018/02/23/health/measles-europe.html
The projected impact of the LCIF financial support and the GAVI matching funds that the support has unlocked is 
projected to be 87.7 million children immunized, 97.8 million doses of measles vaccine procured, and 61,000 future 
deaths averted. 
Dank aan alle clubs welke reeds hun recurrente bijdrage hebben gestort.
Aan de overige clubs vraag ik niet langer te wachten , LCIF rekent ook op U.
“The best way to get something done is to begin”

Roland De Paepe, LCIF Coördinator District 112A (2016-2018)

Het GAT nu ook zichtbaar in De Haan
Tijdens onze vergadering van 26 februari kregen onze Lionsleden 
een deskundige en motiverende uitleg van Luc M, Ron K en coun-
cilchairman Harry over de nieuwe benamingen en structuren binnen 
onze Lionsbeweging. En om deze theorie aan de visuele praktijk te 
toetsen, was er niet alleen de vergelijking met de voetbalploeg van 
onze gouverneur, maar had Ron K ook aan fietsende sportievelingen 
gedacht en dat zien jullie op deze foto.

ƕƕ Special Olympics ook zijn 50ste verjaardag viert, net als het LCIF? De Belgische Special 
Olympics gaan door tijdens het Hemelvaartweekend  (10-12 mei) in Moeskroen. Alle info vind 
je hier. Via deze link kan je je inschrijven om te helpen op bij het gezondheidsprogramma. 
Naast het opstellen en afbreken van de stands, helpen Lions en Leo’s bij het inschrijven en 
begeleiden van de atleten met een mentale beperking. Ook het ingeven van de resultaten van 
de testen en het geven van de nodige logistieke steun horen bij het takenpakket.

Wist je dat?

Stort uw club bijdrage voor het LCIF op de Belgische ING bankrekening van LCI (niet LCIF).
IBAN BE35 3100 9846 9537
Een duidelijke mededeling vergemakkelijkt een correcte boeking:
LC XYZ (naam club toevoegen) - Club # 12345 (clubnummer toevoegen-zie directory)
Melding : LCIF Donation – Measles/MJF/Fund

http://www.lions-112a.be
https://www.nytimes.com/2018/02/23/health/measles-europe.html
http://www.lions-112a.be/special-olympics-50e-verjaardag/
http://deze
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Prijs van het Nationaal Werk
Wat is dat nu eigenlijk?
Lees het hier verder...

Mopjes
Premier miracle de JÉSUS
D’après la Bible, Jésus est né à Bethléem, en Palestine, un pays où les gars s’appellent :
Mohamed, Abdel, Mounir, Aziz, Ahmed, Farid, Omar, Youssouf, Mouloud, Moktar, Abdallah, Abdul...
Il vivait à Jérusalem, où les gens s’appellent :
Aaron, Shlomo, Shimon, Yoël, Noam, Nathan, Menahem, Yitzhak, Benyamin, Yigal etc.
Et ce gars a quand même réussi à se trouver 12 potes qui s’appelaient :
Pierre, Paul, Jacques, Jean, Thomas, Luc, Matthieu, André, Philippe, Simon, Barthélemy... et qui buvaient du pinard ...
Si ce n’est pas un miracle ça…
(ingezonden door een Lionsvriend uit District D)
 
Twee Belgen wandelen op een zondagochtend van de kerk naar huis. Vraagt de een aan de ander: “Weet jij hoe een 
Hollandse dominee een eitje eet?” “Nee”’. “Hij slurpt de dooier eruit en gaat met de schaal rond”.

Zondagmorgen aan de Paasonbijt.
‘Mammie, mijn ei smaakt zo akelig.’
‘Houd je mond en eet het op. Over het eten mag niet worden gezeurd.’
Na een paar minuten eten ....
‘Mammie, moet ik het snaveltje ook opeten?

Wat is onzichtbaar en ruikt naar een wortel? Een konijnenwind.

Er zitten twee Italiaanse maffia kippen op een stok. Zegt de een tegen de ander: “TOK”. Zegt de ander: “Are you tokking 
to me? Don‘t tok to me like that.”

Een prestatie:
De haan komt in het kippenhok en sjouwt een struisvogelei naar binnen. Hij zegt: “Dames, ik wil niet vervelend doen, 
maar ik wou jullie toch eens laten zien wat men elders zoal presteert.”

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/document/wat-is-nu-de-prijs-van-het-nationaal-werk/
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Nuttige info
27/03/2018 LC Gent Scaldis: Filmgala
02/04/2018 LC De Panne Westkust: Paasconcert
15/04/2017 Finale Muziekwedstrijd
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
06/05/2018 LC Ieper Poperinge: Canard Koerse
13/05/2018 LC Herzele: Ontbijtactie Moederdag
27/05/2018 Nationale prijsuitreiking Vredesposter
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
22-24/06/2018 LC Waregem: Lions Boulevard
23/06/2018 LC Tielt: Kleiduifschieting
23/06/2018 LC Tielt: BBQ & Fuif
24/06/2018 LC Tielt: 4x4 Event
26/06/2018 LC Assenede Diederik: The Night Before
06/07/2018 LC Oudenaarde Vlaamse Ardennen: Matchplay Lions Rotary
01/09/2018 LC De Panne Westkust: Golfchallenge
13/10/2018 LC De Panne Westkust: Ontkurkt

Welkom aan onze nieuwe leden
Club Naam Voornaam
Oudenaarde Desmet Filip
Oudenaarde Maes Philippe
Torhout De Muynck Kristoff
Waregem Delabie Guy
Waregem Deweer Gerald

Deadline artikels flash april: 20 maart

http://www.lions-112a.be
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/finale-muziekwedstrijd/
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-ieper-poperinge-canard-koerse/
http://www.lions-112a.be/events/lc-herzele-ontbijtactie-moederdag-3/
http://www.lions-112a.be/events/nationale-prijsuitreiking-vredesposterwedstrijd/
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-waregem-lions-boulevard-2/
http://www.lions-112a.be/events/lc-tielt-kleiduifschieting-4/
http://www.lions-112a.be/events/lc-tielt-bbq-en-fuif/
http://www.lions-112a.be/events/lc-tielt-mega-4x4-event/
http://www.lions-112a.be/events/lc-assenede-diederik-the-night-before-3/
http://www.lions-112a.be/events/lc-oudenaarde-vlaamse-ardennen-matchplay-lions-rotary/
http://www.lions-112a.be/events/lc-de-panne-westkust-golfchallenge/
http://www.lions-112a.be/events/lc-de-panne-westkust-ontkurkt/
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