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Een zonnige zaterdag 21 april 2018 in het teken van de 27ste Lenteconventie van ons District

Wat in den beginne werd opgevat als een goed voorbeeld van een club teambuilding oefening, 
kreeg een concreet gezicht met de organisatie van de lenteconventie van ons district. 
Onder een uitnodigende lentezon verenigden meer dan 260 belangstellende Lions en LEO vrien-
dinnen en vienden uit alle districten van het MD 112 Belgium zich voor dit event in de Capitole 
te Gent.
Behoudens het obligate administratieve luik werd ruime aandacht besteed aan de nieuwe priori-
taire “service”domeinen van LCI, met een vanzelfsprekende voorrang aan de “strijd tegen kinder-
kanker” tevens het ‘werk van de gouverneur’ dit jaar.
De boeiende uiteenzetting van Professor Yves Benoit werd gevolgd door een emotioneel beklij-
vende getuigenis van de ouder van een kinderkankerpatiënt. Alle verder aangehaalde onderwer-
pen verdienden ook onze bijzondere aandacht, niet enkel door de notoriëteit van de gastspre-
ker maar ook door de uniciteit van de gebrachte boodschap. Christine Mussche sprak over de 
noodzakelijke bescherming van het kind als de eerste zwakkere in onze maatschappij. Magda 
De Meyer, die zich als pleitbezorgster opstelde voor de bestrijding van kansarmoede en de gere-
lateerde stijging van de nood aan voedselhulp, schetste een duidelijk beeld.
Monique Van den Abbeel,  geboren met een gezichtsbeperking,  werd uitgenodigd om als een 
Vlaamse Helen Keller en perfecte ambassadrice voor ons district op een serene manier en in 
het gezelschap van Dinky,  het eerste blindenpaardje in Europa, te komen getuigen. Met de VZW 
‘Graag zien’ die ze oprichtte, ondersteunt  ze activiteiten  ten voordele van slechtziende perso-
nen. Ze schreef een boek en ze wordt veelvuldig uitgenodigd in België en daarbuiten voor het 
verzorgen van lezingen.
Ook de intermezzo’s afwisselend ingevuld door tenor Axel Everaert en violist Floris Willem wer-
den ten zeerste gewaardeerd en door een dankbaar publiek beloond met een staande ovatie.  
Verder konden volgende  thema’s  via boeiende voorstellingen een welverdiende aandacht ge-
nieten: het belang van LCIF, de jongeren langsheen het project “de Steiger”, Youth Ambassador’s 
Award, Peace Poster Contest, de onlosmakelijke verbondenheid van Leo met Lions en de na-
kende oprichting van nieuwe damesclubs in ons district.
Dit event werd ook op de vooravond van de conventie bij wijze van aankondiging en met een knip-
oog naar mijn  gebrachte metafoor tijdens mijn clubbzoeken visueel weergegeven op de verlichte 
gevel van de Ghelamco-arena.  Dezelfde boodschap wordt nog enkele dagen verder in de stad 
verspreid via publiciteit op het openbaar vervoer.
Ik dank jullie allen voor jullie enthousiasme bij deze conventie.

Met vriendschappelijke Lions groeten

Marc W.J. COSYNS, Gouverneur Lions District 112-A 2017-2018
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21 april 2018 in Gent

Kopje koffie alvorens te starten Niet iedereen tevreden met de verhoging van het lidgeld!

Blindengeleideminipaardje op het podium Overzicht van de grants die ons district kreeg

Een Melvin Jones voor Dr. Yves Benoit De 3 laureaten van de Young Ambassador Award 

Machtig vioolspel van Floris Willem 1ste prijs van de Vredeposterwedstrijd Lotte Blommé 

http://www.lions-112a.be
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Gratis voor niks!
Op het einde van de luxueuze internationale beurs TAVOLA (eetwaren-
beurs) in de Expo van Kortrijk, mochten de leden van LC Kortrijk voor de 
Voedselbanken alle eetwaren ophalen, die anders allicht weggegooid zou-
den worden: vleeswaren van de hoogste plank, fruit en groenten, bereide 
schotels en noem maar op.  Een gekoelde vrachtwagen vol, honderden 
kisten, gratis voor niks meegenomen! Een echte manna voor de 90 so-
ciale verenigingen die door de Voedselbanken West-Vlaanderen worden 
bedeeld, maar gelet de hoeveelheid ook voor die van Oost-Vlaanderen en 
Henegouwen.
Vanaf de seconde na de sluiting van de beurs en twee uur lang, renden alle Lions-vrijwilligers met rolwagens en lege 
kisten om van stand tot stand de aangeboden eetwaren te verzamelen. Ook de standhouders waren opgelucht niets 
te moeten weggooien. Een win-win situatie, dankzij de Lions, voor een totaal van 3,8 ton netto voedsel op één avond.
In onze uitgelaten consumptiemaatschappij geeft deze pure manpower activiteit je een echt gevoel van ”we serve”. 
Fier en blij om Lion te mogen zijn.

André Goethals – L.C. Kortrijk 

Eye hope foundation
Mevrouw M. Vandekerckhove begon haar verhaal aan onze club met het lot van haar klein-
zoon, Victor. 
In 2015 werd bij Victor eerst kinderdiabetes vastgesteld, een paar maand later een vorde-
rende slechtziendheid. Diagnose voor de 6-jarige was het syndroom van Wolfram, een de-
generatieve genetische aandoening zonder bekende remedie. Ouders, grootouders (beide 
arts) en de betrokken hoofden van UZGent en KULeuven richtten de Eye Hope Foundation op 
onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting om onderzoek hierrond te financieren. 
Op jonge leeftijd krijg je diabetes mellitus, alsook degeneratie van de oogzenuw, hetgeen 
kan leiden tot blindheid en later ook doofheid. De aandoening is chronisch, progressief en 
levensbedreigend. 
Het syndroom is te zeldzaam (1/500.000) voor grootschalig gefinancierd onderzoek. 
Het fonds brengt internationale onderzoekers in contact met elkaar. Een eerste reeks onder-
zoeken naar het voorkomen of vertragen van sommige symptomen is gestart.  Een remedie 
kan deuren openen voor de behandeling van sommige types diabetes, Parkinson of Alzhei-
mer. 
Meer informatie op www.eyehopefoundation.org 

Dirk Meuleman – Voorzitter LC De Pinte Millennium

ƕƕ Er in onze directory nog steeds veel te veel foutieve gegevens staan van de leden ? Dat 
de directory voor volgend werkjaar wordt afgesloten op 30/06/2018 en dus dringend dienen te 
worden nagezien. Indien je dit zelf niet kan, vraag het aan uw clubsecretaris of clubvoorzitter ! 
In een volgende Flash meer over de GDPR regeling.
ƕƕ Er een foto-album kan besteld worden over het bezoek van Bob Corlew aan ons MD nav de 
Centennial vorig jaar ? Alle info bij henryvdd@spiers.biz
ƕƕ Op 28 maart organiseerde LC Evergem Vlaamse Valleien hun jaarlijks Schlagerfestival ? Tij-
dens dit gratis festival worden mensen met een beperking uit de regio, getrakteerd op een na-
middag vol plezier. Peter Rammeloo zorgde voor een top-ambiance! Bedankt aan alle aanwezi-
gen, en tot volgend jaar! Bekijk het hier!

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.eyehopefoundation.org
mailto:henryvdd%40spiers.biz?subject=
https://www.facebook.com/Lions-Evergem-Vlaamse-Valleien-194363433985139/
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Heel veel redenen om te vieren
CENTENNIAL…HERDENKING Great War 14-18…VIERING 100-jarige me-
destichter LC Ieper, Louis Verbeke…VIERING 60 jaar LC Ieper-Poperinge…
VIERING 5 jaar vzw Deryckere.
Veel redenen dus om te vieren. En de aanzet werd gegeven op dinsdag 
13 maart in het onthaalcentrum De Kazematten in Ieper. Daar volgden de 
leden en de ladies van de club een workshop van Coming World Remem-
ber Me (CWRM).
De aanwezigen boetseerden één van de 600.000 kleien beeldjes die één 
grote land-art installatie vormen in het provinciaal domein De Palingbeek 
te Ieper. Elk beeldje staat voor één van de 600.000 slachtoffers die het 
leven lieten t.g.v. de eerste wereldoorlog. Bij elk beeldje hoort een dog tag, 
het universele identificatiesysteem 
voor frontsoldaten. Op deze dog tag staat een slachtoffernaam met ernaast de naam van de maker.
Met dit gebaar doet L.C.Ieper-Poperinge alvast mee met de wereldwijde solidariteitsactie om kinderen te steunen die 
vandaag als gevolg van oorlog in nood zijn.

Marc Boussemaere, secretaris LC Ieper-Poperinge.

Bridge
Op 25 februari 2018 organiseerde LC Gent Gandalys een Bridgetornooi.
Voor de vierde maal werden bridgefans vergast op een aangenaam tor-
nooi in het mooie kader van de toonzaal van de garage Volvo ACG te Gent. 
Voor het eerst werd ook een bridgeles gegeven aan degenen die hun vaar-
digheden wensten te vervolmaken.
Meer dan 100 deelnemers konden hun kaarttalenten tonen en dingen 
naar één van de vele prijzen te kiezen uit een mooi samengesteld prijzen-
aanbod.
Na de wedstrijd werd een receptie aangeboden met hapjes volledig ver-
vaardigd door de leden van de club.
L.C. Gent Gandalys dankt de vele sponsors die dit evenement hebben mo-
gelijk gemaakt.
Dankzij de talrijke deelnemers en de sponsors werden ook de sociale werken van de club verder gesteund. Dit jaar 
werden speciaal het “Solidariteitsfonds Francis Colardyn- steun aan hulpbehoevende patiënten UZ Gent” en het 
“Fonds KADEE UZ Gent” geholpen. 

Martine Grulois – LC Gent Gandalys

ƕƕ Past Gouverneur Roland De Paepe een bijzonder boeiende uiteenzetting gaf op de con-
ventie over het LCIF ? Deze presentatie vind je hier.

ƕƕ Het budget van Gouverneur Elect Thierry Serck werd goedgekeurd en bijgevolg ook een 
kleine verhoging van het lidgeld werd goedgekeurd ? Het lidgeld aan het district bedroeg sinds 
1991 onafgebroken 40,95 € (met de toegepaste indexering zou dit thans meer dan 60 euro be-
dragen) Het voorstel van verhoging tot 45 € werd goedgekeurd (al gebeurde dit niet unaniem).
ƕƕ Onze districtssecretaris Peter De Poorter nogmaals heeft aangedrongen om DRINGEND de 
nieuwe besturen in te brengen – de deadline was 15 april, doch ongeveer de helft van de clubs 
hadden dit op 21/4 nog steeds niet gedaan !
ƕƕ Ook de Gentse tram was versierd nav van de districtsconventie ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/presentatie-over-lcif-tijdens-de-districtsconventie-van-21-4-2018/
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Pittige gewestvergadering over het GAT
Wegens de redelijke heisa rond het nieuwe GAT (Global Action Team) gebeuren dat 
moet worden geïntroduceerd op de volgende verkiezingsronde, en mede door de ziekte 
van zonevoorzitter Géry, vond gewestvoorzitter Hans Rottiers het hét moment om zelf 
op te treden en de clubs uit zones 31 en 32 samen te roepen om dit te verduidelijken.
De genodigden werden verwelkomd in de Ghelamco arena van KAA Gent waar gestart 
werd met een rondleiding in het stadium.
Nadien werden de gasten bijgeschoold door Gregor Mathieu (GMT Global Mem-
bership Team). De beleving was groot gezien de vele reacties en vragen nadien. Zowel 
de gouverneur als de 1e en 2de vice gouverneur waren aanwezig, samen met 40 ge-
motiveerde vertegenwoordigers van alle clubs uit de zone! Dat deed plezier. Gouverneur Marc heeft nog een stevige 
interventie gedaan waarin een paar statements gemaakt werden. De verbondenheid was groot en we zijn er zeker 
van dat in de komende verkiezingen dit district zeker gaat inzetten op de nieuwe structuur.
De avond werd afgesloten met het glas op de vriendschap en een lekkere Gentse stoofvlees met frieten.

Hans Rottiers gewestvoorzitter 3

Finale dwarsfluit
Op 7 april vonden de selectieproeven van de nationale muziekwedstrijd voor dwarsfluit 
plaats in het filiaal van Piano’s Maene in Brussel. Vijftien kandidaten boden zich aan, 
waarvan slechts een van het district A. Drie finalisten, allen uit district C, namen het 
met elkaar op in de finale op 15 april in de mooie concertzaal van de hoofdzetel van 
Piano’s Maene in Ruiselede. De vier juryleden waren unaniem en spraken zich lovend uit 
over de prestaties en het niveau van de kandidaten. De winnares was Sone Mikaelian, 
zij zal op de Europese wedstrijd tijdens het Europa Forum in Skopje de kleuren van het 
MD 112 verdedigen. De talrijke aanwezigen konden na de wedstrijd genieten van een 
schitterend pianorecital van Liebrecht Vanbeckevoort en gezellig napraten tijdens de 
receptie. Onder de talrijke aanwezigen mochten we Council Chairperson Harry Buelens, Gouverneur Marc Cosyns, 
Past-gouverneur Patrik Vervinckt en 1ste en 2de vice gouverneurs Thierry Serck en Luc Masureel en de gouverneur 
van district C verwelkomen. Een pluim voor de voorzitter van de organiserende Lionsclub Tielt voor deze geslaagde 
finale: mooie zaal, veel luisteraars, uitstekende kandidaten, schitterend concert, overvloedige catering en gezellige 
gesprekken. Voor 2018-2019 is klassieke gitaar aan de beurt.

Jan Van Eyck - LC Tielt, verantwoordelijke voor de muziekwedstrijd voor District A                                                                                          

Cijfers
Ook dit jaar vertrekken weer meerdere jongeren uit onze clubs naar vreemde oorden dankzij de Youth Camp and  
Exchange. Belgie vaardigt maar liefst 59 jongeren af uit de vier districten af dit jaar.  
District A neemt de leiding met 26 jongeren uit district A,  waaronder 10  vrouwelijke vertegenwoordigers. 
Onze  jongeren gaan nieuwe horizonten verkennen  en dit onder  Lions vleugels in respectievelijk: 
Australia (4),  Canada (4), Czech Republic (1), Denmark (1), Finland (2), Japan (4), Malaysia (1),  South Africa (1), Swe-
den (1), Taiwan (2) , Turkey (1), USA : Arizona (1), California (1), Texas (1), Virginia (1). 
 De vertrekkers en supporters worden uitgenodigd op een vergadering op 6 mei 2018  om 10 uur te  Nijvel-Zuid in het 
Van der Valk hotel.
Graag even op voorhand uw aanwezigheid bevestigen bij uw districtsecretaris, mocht dit nog niet gebeurd zijn. 

 Patrick Seynaeve, districtsecretaris YCE district A – LC Kortrijk Leie

ƕƕ Er een prachtig filmpje werd gemaakt over de Vredesposterwedstrijd door Guy Soetaert 
(LC De Haan Permekeland) ? Geniet er hier van.Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.facebook.com/lionsclubdehaan/videos/1650350611747620/
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Bezoek van de Gouverneur
Op 20 maart ll. mocht LC De Panne Westkust onze Gouverneur verwelkomen.   
Er werd een bezoek gebracht aan het sociaal werk van LC De Panne Westkust, namelijk Havenzate in Veurne.
Bij die gelegenheid hield de voorzitter van de vzw Havenzate, Luc Decramer, deze toespraak.

Een geslaagde mix
LC Waregem nam ook dit jaar weer volop de organisatie van de Vredes-
poster ter harte met 2 duidelijke doelstellingen: zoveel mogelijk kinderen 
betrekken bij één en hetzelfde thema: ‘Vrede’ en de Lions via de tekenwed-
strijd ook wat meer visibiliteit geven aan de lokale gemeenschap. 
Door de enthousiaste medewerking van de Waregemse scholen leverde 
deze editie maar liefst 169 kindertekeningen op. Kinderen uit het 6e leer-
jaar vertaalden, elk met hun eigen inspiratie, het thema ‘Kindness matters’ 
of ‘Vriendelijkheid telt’ in een mooi kleurenpalet. 
Naast communicatie en visibiliteit via de digitale kanalen, werd de Vredes-
posterwedstrijd ditmaal ook omgetoverd in een ware tentoonstelling. De 
kindertekeningen werden paradoxaal tegenover het thema oorlog uitge-
speeld. Bezoekers aan het Hippo.war centrum in Waregem kregen naast 
de WOI oorlogsbeelden uit het verleden nu ook de jeugd met hun blik over 
vrede te zien. Een geslaagde mix. 
Finaal werd alles afgesloten met een receptie in aanwezigheid van de kinderen, ouders, sympathisanten en het stads-
bestuur. Op naar de editie van 2019.

Frédéric Clais in naam van het Vredesposter committee – LC Waregem

Vernieuwende aanpak
Na een vernieuwende en succesvolle aanpak mbt voedselbankinzameling, een 
hartverwarmend sint-feest voor kansarme kinderen, de distributie van de kerst-
cheques, … was het op 2 april ll. nogmaals handen uit de mouwen. Leden en 
partners verzorgden een Paasmaaltijd voor een 100-tal minderbedeelden. De 
goede sfeer toonde duidelijk aan, dat het niet enkel om het lekkere eten gaat, 
maar nog meer om het sociale contact, die het deze mensen zo vaak ontbreekt. 
Door als lionslid of partner actief deel te nemen, besef je hoe aangenaam, be-
langrijk en waardevol sociale werking is.
LC Blankenberge behoudt een mooi evenwicht in zijn steun tvv minderbedeelde 
volwassenen en kansarme jongeren. Zo is er op 2 mei een Fortenbouw gepland 
op het strand. Dit reeds in een zevende editie, waarbij we een 200-tal jongeren uit voorzieningen een leuke namiddag 
op het strand aanbieden.
Wat kan Lionisme deugd doen!

Manu Bouche - LC Blankenberge

ƕƕ Wij actueel 1955 leden tellen in ons district – dat het jongste Lionslid 29 lentes jong is 
en het oudste lid 103 kaarsjes mag uitblazen en dat de gemiddelde duurtijd van het lidmaat-
schap 1 maand tot 795 maanden is ?
ƕƕ Vrijdagavond 20 april de Ghelamco-arena de volgende tekst projecteerde: LIONS STEUNEN 
HET KINDERKANKERFONDS (foto in bijlage) in onze gekende blauw-gele kleuren ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/bezoek-van-de-gouverneur-aan-lc-de-panne-westkust/
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“No jeans,  mate”
Recent vroeg iemand mij hoe ik in de Youth Exchange was gerold. Eigenlijk gewoon op vraag van Philippe Vergauwe 
(LC Zwevegem) maar hij wist dat ik een gemakkelijke prooi zou zijn. 
Enkele jaren terug wilden mijn zoon en dochter op reis met Youth exchange. 
Na wat rondsnuffelen op de Lions site en na een info vergadering in een niet nader te noemen benzinestation-  annex 
restaurant - langs de  E17 was het allemaal duidelijk. Het zou gebeuren.  
Mijn zoon Vincent reisde naar Israel. Na een aantal dagen  in een gezin ging de ganse groep Lions jeugd op reis –ze 
kregen de kans om de klassieke ‘birth right tour’ mee te maken. Een reis langs alle bijbelse plaatsen die door de Isra-
elische autoriteiten wordt georganiseerd  om meer jonge mensen naar Israel te lokken. 
Het spreekt vanzelf dat de jongeren in deze omgeving de tijd van hun leven hadden.  Vincent  kwam terug met een 
heleboel verhalen, nieuwe inzichten over de situatie ter plaatse  en een hoop nieuwe vrienden en vriendinnen. 
Nu nog krijgen we van tijd tot tijd YCE exchangers aan tafel uit verschillende landen- of wordt  Vincent uitgenodigd op 
huwelijksfeesten of blijken er  met  Kerstmis gasten aan te schuiven uit de  meest vreemde landen.  Dit leidt soms tot 
vreemde situaties maar uiteraard een ervaring die bijblijft zowel voor de mama en papa als voor de YCE deelnemers 
zelf. Lees hier verder...

Patrick Seynaeve, districtsecretaris YCE district A – LC Kortrijk Leie

Mopjes
Schatje, jij gaat toch elke weekend lekker vissen, niet ?
Ja, schatje.
Mooi, je vis heeft gebeld dat ze zwanger is.

IF A BIRDY IN THE SKAAI
DROPS A POOPY IN JOER AAI
DON’T JOE WORRI DON’T JOE KRAAI
BE VERRI HAPPI
DAT ELEPHANTS DON’T FLAAI !
 

ƕƕ Je nu reeds alle rekeningen die zullen worden voorgelegd op de Nationale Conventie 
kan bekijken ?

ƕƕ SAVE THE DATE : zaterdag 2 juni 2018, Nationale Conventie, Belfort te Brugge !

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/?p=9522&preview=true
http://www.lionsinternational.be
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Nuttige info
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
17/05/2018 LC Meetjesland Eeklo: Franse Chansonavond
26/05/2018 Opleiding nieuwe besturen
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
07/06/2018 LC Waasmusnster Scaldiana: Comedy Cup
15/06/2018 LC Gent Scaldis: Lions Goes Hockey
21/06/2018 LC Sint-Niklaas City: Maatjesavond
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
26/08/2018 LC Waasmunster Scaldiana: Classic car & GT Rally
01/09/2018 LC De Panne Westkust: Golfchallenge
13/10/2018 LC De Panne Westkust: Ontkurkt
13/10/2018 LC Oostende BO4: BO4 gaat Vreemd
11/11/2018 LC Oostende: Concert

Welkom aan onze nieuwe leden
Club Naam Voornaam
Herzele Van Aerde Maarten
Oudenaarde Maes Philippe
Oudenaarde Desmet Filip
Torhout De Muynck Kristoff

In memoriam

Club Naam Voornaam

LC Oudenaarde Santens Marc

LC Waregem Dejaeghere Luc

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

Deadline artikels flash mei: 20 april

http://www.lions-112a.be
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/lc-meetjesland-eeklo-franse-chansonavond/
http://www.lions-112a.be/events/opleiding-nieuwe-besturen-2/
http://www.lions-112a.be/events/nationale-prijsuitreiking-vredesposterwedstrijd/
http://www.lionsinternational.be/cms/
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-waasmunster-scaldiana-comedy-cup/
http://www.lions-112a.be/events/lc-gent-scaldis-lions-goes-hockey/
http://www.lions-112a.be/events/lc-sint-niklaas-city-maatjesavond-2/
http://www.lions-112a.be/events/lc-aalst-golftornooi-5/
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