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Beste Lions en LEO vrienden en vriendinnen,

Dit werkjaar en mijn gouverneurschap naderen hun einde en het is met voldoening dat ik van-
daag mag terugblikken op een, althans naar mijn aanvoelen, geslaagd parcours dat echter onmo-
gelijk zou geweest zijn zonder jullie positieve ondersteuning en dus meteen ook jullie succes is. 
Ons district is er, samen met de kabinetsleden én jullie allen, in geslaagd om in zijn positieve rol 
bevestigd te worden en dit op verschillende vlakken. 
De vele aangekondigde structurele wijzigingen (GAT) zijn alle op een opbouwende wijze aange-
nomen en in voege getreden. Ons ledenbestand is nagenoeg ongewijzigd gebleven en met grote 
inspanningen zijn we erin geslaagd om de vorming van twee nieuwe damesclubs in de steigers 
te plaatsen en de overgang van LEO naar Lions te vergemakkelijken.
Ook aan mijn clubbezoeken, die alle in het teken stonden van belangeloze inzet en welgemeende 
vriendschap, bewaar ik de allerbeste herinneringen, alsook aan de vele events waaraan ik heb 
mogen deelnemen. Samen met mijn clubvrienden uit Zelzate Krekenland hebben we geijverd om 
jullie allen een onvergetelijke lenteconventie aan te bieden en ik hoop dat jullie ervan genoten 
hebben.
De vele prachtige en innovatieve fundraisingactiviteiten ter ondersteuning van vele sociale doe-
len waren eens te meer indrukwekkend en ook de organisatie van de nationale muziekwedstrijd 
was een voltreffer waar de terechte eer LC Tielt en dus ook ons district te beurt valt.
Als alle gemaakte mondelinge beloftes nu ook door de verschillende clubs worden waargemaakt, 
waarbij zij daadwerkelijk tot de aanstelling van hun nieuwe leden overgaan en daadwerkelijk LCIF 
financieel en duurzaam blijven ondersteunen mag ons district zich inderdaad als voorbeeldig 
beschouwen. Samen met de op handen zijnde pinning van de dames van de nieuwe LC Gent Cen-
tinelle en de bijkomende aanwervingen in de overige clubs, is en blijft de ambitieuze doelstelling 
van 2.000 leden in ons district op het einde van dit werkjaar binnen bereik.
Maar, beste vrienden, hiervoor ligt de bal in jullie kamp. Zoals steeds, kan een onderscheiding 
slechts verkregen worden na grote inzet en bewezen resultaten, niet alleen in woorden maar ook 
met daden, of zoals men vandaag in Brugge scandeert: “no sweat, no glory”!
Ondertussen hebben samen met mij velen van het succes kunnen genieten van het voorbije BAD 
belevingsfestival. Ook de Belgian Special Olympics Games in Doornik en Moeskroen waren op-
nieuw uiterst succesvol, met een mooie getuigenis in het praatprogramma “Van Gils en gasten”. 
De Nationale Conventie in Brugge, de pinning van de dames van de nieuwe
LC Gent Centinelle, een afsluitend clubbezoek bij LC Harelbeke Liederik en de 60-jaar Jubileum-
viering bij LC Menen zullen dit werkjaar in schoonheid afronden.
Ik dank jullie allen voor jullie grootse vriendschap, steun en positieve instelling! 
Met vriendschappelijke groeten

Marc W.J. COSYNS, Gouverneur Lions District 112-A 2017-2018
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Picon Lion – the story
Als jonge Lionsclub Heuvelland namen we enkele jaren geleden deel aan de kerstmarkt in Kem-
mel, waar we met een eigen product op de markt wilden komen. Recepten uitproberen en vooral 
proeven: Picon Lion was geboren.  Sedert die kerstmarkt is onze Picon verkoop een jaarlijkse 
traditie geworden.
Hoe is Picon echter ontstaan? In 1815 verlaat de familie Picon de streek rond Genua om zich 
in Marseille te vestigen.  De jonge Gaetan gaat dan als leerjongen aan de slag bij verschillende 
distilleerders. Daar groeit zijn interesse voor botanische dranken en infusen.  Op zijn 28e kreeg 
hij tijdens zijn dienst bij het Franse leger in Algerije, echter malaria.  Het distilleren al goed onder 
de knie, ging hij op zoek naar kruiden en mengsels die de ziekte kon bestrijden.  Aan de hand van 
oude recepten van zijn grootmoeder liet hij een eau-de-vie trekken waardoor de koorts verdween.
Generaal Valée vroeg aan Picon om zijn drankje voor het volledige korps te produceren.  In 1840 
opende hij een eerste distillerie in Philipville (Algerije). Het product heette toen Amer Africain.  In 
1872 verhuisde Gaetan opnieuw naar Frankrijk en stichtte in Marseille een grote distilleerderij en 
hernoemde zijn product tot het op heden nog gekende Amer Picon.
Het is echter gissen hoe deze drank in onze Westhoek zo gekend en gegeerd is.

Marc Bulcke – LC Heuvelland

Een bank vooruit
Het Opvang en Zorgcentrum (OZC) in Viane behoort tot de sociale projecten van L.C. Ge-
raardsbergen. Het OZC biedt zorg en ondersteuning aan voor mensen met een verstan-
delijke beperking.  Recent werd er een nieuwe vleugel in gebruik genomen en werd de 
tuin heraangelegd.  Onze club mocht de nieuwe infrastructuur “in première” bezoeken.  
Onze aanwezige leden konden zich vergewissen van het “state of the art” niveau van de 
nieuwe kamers en de bijhorende installaties.  Maar meer nog bleek het enthousiasme 
en de toewijding van het personeel dat over een periode van meer dan 60 jaar het OZC 
liet uitgroeien tot een model-tehuis.
Met de lente in het land en de zomer op komst kunnen gasten en bezoekers kunnen 
er nu in een verzorgd kader een wandelingetje maken.  Wij zorgden voor tien banken 
die aan hen die niet zo goed te been zijn, toelaten een rustpauze te nemen en te genieten van de nieuwe verzorgde 
omgeving.

Marc Temmerman – LC Geraardsbergen

Who is who ?
 De “ploeg” die ons MD 112 Belgium volgend werkjaar zal lei-
den.
Van links naar rechts:
• Thierry Serck: wordt Gouverneur District A
• Marcel Decoene: wordt Gouverneur District B
• Gudrún Yngvadóttir: wordt International President
• Eric Benoit: wordt Gouverneur van District C
• Marie-Christine Jourdain: wordt Gouverneur van District D
• Guido Vyncke: wordt Council-Chairperson
 
Veel succes voor het werkjaar 2018-2019!

http://www.lions-112a.be
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Verdubbeld
Vzw Amon biedt residentiële hulp aan jongeren en hun context die in een 
verontrustende opvoedingssituatie verkeren. Het belang van het kind is de 
rode draad in hun werking. Vzw Amon heeft verschillende begeleidingste-
huizen en leefgroepwerkingen voor diverse leeftijden. 
Eén van onze bestuursleden kwam met teamverantwoordelijke Virginie 
Carless in contact. Zij vertelde ons dat zij jaarlijks op paaskamp gaan met 
de jongeren. Zij merken dat de jongeren daar veel voldoening uit halen, 
want het geeft hen letterlijk de kans om even afstand te nemen van de 
complexe thuissituatie, de school, de voorziening en de vele verwachtingen 
die aan hen gesteld worden.  Tijdens dit kamp vinden zij de mogelijkheid om 
gewoon even kind te zijn en te genieten.
L.C. Waregem Ascot verdubbelde het budget van dit paaskamp met €500 
zodat zij meer mogelijkheden krijgen om een comfortabele accommodatie 
te huren en toffe activiteiten te voorzien. Eén van onze leden zorgde ook voor 5 extra pc’s voor de leefruimtes, want 
deze waren dringend aan vernieuwing toe. Op de foto zie je lid Karolien Dockers, samen met verantwoordelijke Vir-
ginie Carless.

Liesbeth Braem - Voorzitter Sociaal Comité LC Waregem-Ascot

Sharing is caring
Het is altijd met stille hoop en de nodige spanning dat je als vzw een project 
indient bij een serviceclub. Woorden wikken en wegen om de essentie van wat 
je dag in dag uit allemaal doet met kinderen in 1 brief te gieten. Daarenboven 
worden serviceclubs overstelpt door aanvragen aangezien overheden (noodge-
dwongen) door de jaren minder gul geworden zijn. 
Wat een goed gevoel om dan een telefoontje te ontvangen dat je geselecteerd 
bent om je project even voor te mogen stellen. En wat een aangename verras-
sing om te voelen dat er een oprechte interesse is bij de warme dames van L.C. 
Oostende BO4. Om van de dankbaarheid nog maar te zwijgen als de cheque uit 4 
cijfers bestaat en alle verwachtingen overstijgt. 
De manier waarop de vertegenwoordigers van alle sociale doelen ontvangen wer-
den op het diner van 8 mei 2018 bij LC Oostende BO4 weerspiegelt de onbaat-
zuchtige inzet en het grote hart van deze club. Het letterlijk en figuurlijk delen 
van het brood en het letterlijk en figuurlijk aanschuiven aan elkaars tafel zijn de 
troeven van deze open vriendinnenclub. 
Het was een stralende avond, en dat lag zeker niet alleen aan de zon. 
Alle respect en een heel grote dankjewel. 

Veerle Delember - Arktosvormingswerkster

ƕƕ Op 26 april 2018  ging de 9e editie van (Dranouter) BAD door op het strand van De Panne:  
weeral een  onvergetelijke dag voor mensen met een beperking en hun begeleiders. De ingre-
diënten voor het succes zijn: 1/ De organisator (Dranouter Folkfestival vzw) als  uitstekende 
programmator  2/ Lions als multifunctionele facilitator van het festival voor mensen met een 
beperking , en 3/de vlotte samenwerking  met andere organisaties, die ook sociaal geïnspireerd 
zijn:  meer dan 10 scholen, het Streekfonds West-Vlaanderen, mediahuis Focus WTV, en een 
aantal sponsors.
ƕƕ Tientallen Lions meehielpen aan de Special Olympics ? Volgende editie Hemelvaartweekend 
2019!

Wist je dat?

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


MEI 2018  I  5flashLIONS

WWW.LIONS-112A.BE

STEMMEN op de NATIONALE CONVENTIE
Zaterdag 2 juni is er in Brugge conventie van het multiple district.
Daar wordt o.a. gestemd en verkozen.
Elke club beschikt over een aantal stemrechten overeenkomstig 
het aantal leden (alle soorten leden bijeengeteld) die 1 jaar en 1 dag 
lid van de club zijn.
Om het aantal clubstemmen voor deze conventie te bepalen wordt 
gekeken naar het aantal leden zoals opgegeven met het maandrap-
port (MER) van april 2018.
Aantal stemmen: er is één stem per groep van 10 leden, met een 
afronding.
Tot 14 leden = 1 stem, van 15 tot 24 leden = 2 stemmen, 25 tot 34 
leden = 3 stemmen, 35 tot 44 leden = 4 stemmen, enz. …
Daarnaast beschikken de past-gouverneurs (PDG) over een persoonlijke stem.
Hoe wordt gestemd of gekozen?
Er zijn 2 manieren :
• voor de VZW’s stemt de clubvoorzitter (of zijn mandataris) pro rata het aantal leden van de RME van april 2018. 

De ondertekende volmacht voor de mandataris moet uiterlijk op 25 mei 2018 op het nationaal secretariaat 
(‘Houba’) bezorgd worden, per post of per mail. Elke PDG beschikt over 1 stem: ofwel de stem als PDG, ofwel als 
afgevaardigde van de club.

• voor de feitelijke vereniging (het betreft dan de stemming voor de verkiezing van de CC voor het Lionsjaar 2019-
2020) zijn het de aanwezige leden van de club die kunnen stemmen (naargelang het aantal leden van de MER 
van april 2018). Elke PDG beschikt over 1 stem: ofwel de stem als PDG, ofwel als afgevaardigde van de club. Om 
het stemrecht van de club optimaal te benutten dienen er evenveel clubleden aanwezig te zijn als er stemmen 
toegekend werden.

Tot in het Belfort van Brugge !

Peter De Poorter - Districtssecretaris

Kunstwerkjes
Op de Lenteconventie in Gent werden alle binnengebrachte (175!) kunstwerkjes van de 
Vredesposter112A door een deskundig panel gejureerd. Na lang wikken en wegen werden 
de 3 volgende laureaten aangeduid:
Eerste prijs: Lotte Blommé, LC Oostende
Tweede prijs: Driland Kukaj, LC’s Gent-Gand, Leieland en Gandalys
Derde prijs: Veselin Mitev, van dezelfde drie Gentse Clubs
Deze tekeningen vallen al in de (geld)prijzen voor het District, maar mogen ook meedingen 
naar de hoofdprijs voor het MD 112, net zoals de 9 tekeningen van de 3 andere districten. 
De uiteindelijke Nationale Winnaar wordt bekend gemaakt, officieus op de Kidsday op 27 
mei in Bobbejaanland, en daarna ook plechtig tijdens de Nationale Conventie op 2 juni in 
Brugge.

Guy Soetaert – Voorzitter Commissie Vredesposter

ƕƕ Je in het kader van de GDPR regeling niet mag vergeten vóór 30 mei het consentformu-
lier in te vullen en door te sturen naar jouw clubsecretaris ? Het concentformulier vind je hier.

ƕƕ Special Olympics op TV kwam in het programma Van Gils en gasten ? Geniet hier https://
www.een.be/van-gils-gasten/de-kampioenen-van-down-the-road
ƕƕ Er een prachtig filmpje bestaat over Lions Club International ? Een idee om eens door te 
sturen naar jullie clubleden die de Flash niet lezen ? https://youtu.be/StmTvmQqKwc

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/document/gdpr-consent-formulier/
https://www.een.be/van-gils-gasten/de-kampioenen-van-down-the-road
https://www.een.be/van-gils-gasten/de-kampioenen-van-down-the-road
https://youtu.be/StmTvmQqKwc
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Tentuinstelling 2018
De driejaarlijkse Tentuinstelling was tijdens de weekends van Hemelvaart en Pinksteren 
aan haar vijfde editie toe.
Tentuinstelling, dat is beeldende kunst in al zijn vormen, van abstract tot figuratief, en ma-
terialen. Werken in hout, steen, ijzer, aluminium, koper, brons, ceramiek, glas,... tentoon-
gesteld in hoofdzakelijk privé tuinen.  De kunstwerken, van klein tot groot, komen volledig 
tot hun recht in een uniek kader.  In 2006 ontstaan in de schoot van L.C. Knokke Zoute en 
ondertussen uitgebreid met de medewerking van meerdere serviceclubs uit Knokke-Heist.  
43 kunstenaars exposeren meer dan 400 werken in 13 tuinen.  Circa 6.000 bezoekers, 
waarvan de meesten met de fiets het parcours verkennen. Alle kunstwerken zijn te koop 
en de kunstenaars dragen een percentage van de verkoop af. De totale opbrengst wordt 
verdeeld onder alle meewerkende serviceclubs.
LC Knokke Zoute was met 5 tuinen prominent aanwezig en bood ook de logistieke onder-
steuning. Met de opbrengst steunen wij onder andere het Veldzicht, het Baken, het Vlot, het Boothuis en Dominiek 
Savio.

Tony de Dobbelaere - Voorzitter LC Knokke Zoute

Met de bus naar BAD
Er zijn gebruiken die zeer snel het karakter van een traditie aannemen, of nog 
beter, als een “must do” worden ervaren door hen die er aan deel hebben geno-
men.  Voor LC Geraardsbergen behoort BAD alvast tot die categorie.  Ook dit 
jaar trokken we weer richting De Panne met een volle bus bestaande uit gasten 
en begeleiders van het Opvang- en Zorgcentrum in Viane en elf van onze leden 
die elk ook de rol van begeleider op zich namen.  Bij de start in Viane waren 
velen verheugd hun “buddy” van vorig jaar terug te mogen begroeten.  Op de 
dijk en het strand van De Panne was de zon voluit van de partij en waren de 
intussen klassieke ingrediënten weer aanwezig:  kermis attracties, allerhande 
tentjes waar zeer verscheidene activiteiten konden worden uitgevoerd of er-
varen zoals handmassages, henna-”tatoeages” en meespelen in een fanfare 
en uiteraard was er ook de grote feesttent waar de ganse dag muziek werd 
gemaakt en gezongen.  Toen rond 17 uur Sam Goris er zijn grasmaaier startte ging het dak net niet van de tent.  Op 
de bus op de terugweg was het duidelijk stiller dan ‘s ochtends maar dat was slechts normaal nadat iedereen zich 
100% had gegeven om er weer een schitterende dag van te maken.  We boeken alvast de editie 2019 in onze agenda: 
donderdag 25 april 2018.

Marc Temmerman - LC Geraardsbergen

Strange guys
In deel 1 ” no jeans, mate” vertelde ik u over onze ervaringen in Australië met de Youth Exchange. 2 jaar later kregen 
we tegenbezoek uit Australië.
Na een lange reis kwamen Norm en Wendy aan in Zaventem.  Beide waren zwaar oververmoeid en een beetje ziekjes.
In de drukte van de luchthaven realiseerden Inge en ik dat het al 2 jaar geleden was dat we Norm en Wendy nog 
gezien hadden – we vreesden dan ook dat we hen niet meer zouden herkennen. Niets was echter minder waar, plots 
verscheen een boom van een vent met een grote cowboyhoed die hoog boven de menigte uit toornde. Dit kon alleen 
Norm zijn. Hij werd geëscorteerd door Wendy die maar half zo hoog was als haar man, waardoor we haar pas veel 
later konden spotten. ...
Lees hier het volledig artikel.

Patrick Seynaeve - LC Kortrijk Leie

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/document/strange-guys/
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Zandkastelen op het Blankenbergse 
strand
Voor de 7de keer werd op een woensdagnamiddag bijna het volledige strand ingenomen 
voor de Fortenbouw van LC Blankenberge. Met bussen werden 212 kinderen met hun 
begeleiders opgehaald. Om de 7 meter werden iets voor de verwachte hoogwaterlijn 30 
kleine paaltjes uitgezet, alle schoppen en de fortenmasten klaargelegd, inschrijvingstent, 
goodie bags en geluidsinstallatie klaargezet. En dan was het - met onze voorzitter in 
een leeuwenpak – wachten op de kinderen. In de zon maar met een frisse wind werden 
daarna 30 zandkastelen opgeworpen. Elk jaar zijn wel enkele kinderen die nog nooit de 
zee hebben gezien. Dit jaar hadden we een autistische jongen die anders in zijn voorzie-
ning ganse dagen door het venster staart maar deze namiddag eindelijk zijn hartje kon 
uitleven en zijn eigen fort heeft gemaakt: zijn begeleiders wisten niet wat ze zagen ...! Door onverwachte landwind 
kwam de hoogwaterlijn veel lager uit dan verwacht zodat niet alle forten omvielen: elk team werd dan maar als win-
naar uitgeroepen. Volgende keer – en die komt er zeker! – dubbele prijzen!

Joris Debruyne - LC Blankenberge

72ste NATIONALE CONVENTIE
72ste NATIONALE CONVENTIE IN BRUGGE OP ZATERDAG 2 JUNI  2018

Wij verwachten jullie! Hou er rekening mee dat de Conventie STIPT om 9u begint !
Parkeren kan onder het Zand. Verdere info volgt per mail aan de ingeschreven.

Alle informatie staat op de website www.lionsinternational.be
Inschrijven gebeurt door de secretaris van uw club : INSCHRIJVINGEN (klik hier)

Alle informatie vindt ge terug in het jaarverslag (Gele Bladzijden) : JAARVERSLAG (klik hier)

ƕƕ 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) 
vb. Measles
ƕƕ De Internationale Lionsconventie volgend jaar plaatsvindt in Milaan van 5 tot 9 juli 2019? 
Meer details volgen.
ƕƕ Al jouw vragen mbt tot alle budgetten en rekeningen die zullen worden voorgelegd op de 
Nationale Conventie reeds op voorhand kan mailen aan peter.dudal@dudal.be. Dit voor een 
vlot verloop van de Conventie !
ƕƕ Dit de zonevoorzitters zijn van volgend werkjaar ? Z11: Paul Cordenier - LC Torhout; Z12: Pe-
ter Dudal - LC Blankenberge; Z21: Steven Segers - LC Oudenaarde; Z22: Kenneth Hallynck - LC 
Assenede; Z31: Jan Prinsen - LC Lokeren; Z32: Nicolas Van Isterdael - LC Denderleeuw; Z41: 
Roderic Wybo - LC  Kortrijk; Z42: Filip Defoirdt - LC Harelbeke .

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/md-112.html
http://www.lionsinternational.be/cms/uploads/conventie%20juni%202018/INSCHRIJVINGSFORMULIEREN%20NL.pdf
http://www.lionsinternational.be/cms/uploads/ARCHIEF%20GELE%20BLDZ/GELE%20BLADZIJDEN%202018%20NL%20(2).pdf
mailto:peter.dudal%40dudal.be?subject=
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Mopjes
De juf doet een kwis in de klas en vraagt: in welk land zegt men goodbye?
Marc zegt: Engeland.
Thierry zegt: Amerika.
Luc zegt: Ierland
Roland zegt: Antwerpen
De juf vraagt: Antwerpen ???
Ja hoor, zegt Roland. Ik hoorde mijn vader gisterenavond tegen mijn moeder zeggen:
‘Doe oe stringske moa opzai
Dan kan ik er goed bai’

J’ai dit a mon fils :” tu vas épouser la fille que je choisis.”
II a dit:” non !”
Je lui ai dit:” C’est la fille de Bill Gates.”
II a dit:” D’accord.”
J’ai appelé Bill Gates et j’ai dit:” je veux que votre fille épouse mon fils.”
Bill Gates a dit:” non.”
J’ai dit a Bill Gates, mon fils est Ie PDG de la banque mondiale.”
Bill Gates a dit:” D’accord.”
J’ai appelé Ie président de la banque mondiale et lui ai demandé de faire de mon fïIs Ie PDG.
Il a dit:” non.”
Je lui ai dit:” mon fils est Ie gendre de Bill Gates.”
II a dit:” D’accord.”
C’est exactement comme ga que fonctionne la politique...
Passez un bon week-end les amis !

http://www.lions-112a.be
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Nuttige info
02/06/2018 MD 112: Nationale Conventie
02/06/2018 LC Blankenberge: Lionsnight
02/06/2018 LC Wetteren-Rozenstreek: Rozenrally + avondBBQ
06/06/2018 Opleiding nieuwe leden zone 21 en 22
07/06/2018 LC Waasmunster Scaldiana: Comedy Cup
08/06/2018 LC Menen: Jubileum 60 jaar
10/06/2018 LC Zelzate-Krekeland: Familiedag
15/06/2018 LC Gent Scaldis: Lions Goes Hockey
21/06/2018 LC Sint-Niklaas City: Maatjesavond
21/06/2018 LC Gent Centinelle in oprichting: Pinning van de leden
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
23/06/2018 LC Denderleeuw Denderlions: 1001 Nacht
24/06/2018 LC Tielt: 4x4 Event
26/06/2018 LC Assenede Diederik: The Night Before
28/06/2018 LC Ronse-Renaix: Machtsoverdracht
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
20/10/2018 LC Geraardsbergen: Lions’ Dine&Dance
11/11/2018 LC Oostende: Concert

Welkom aan onze nieuwe leden
Club Naam Voornaam
De Pinte Millennium Barbaix David
De Pinte Millennium De Praeter Timothy
Ghent Seaport Wittouck Kristof
Herzele Van Aerde Maarten
Izegem Verschoore Christophe
Izegem Cauwelier Filip
Izegem Stofferis Olivier
Ronse-Renaix Tonniau Laurentz
Torhout Devidt Kris
Zottegem Harboort Jan

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/md112-nationale-conventie/
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/opleiding-nieuwe-leden-zone-21-en-22/
http://www.lions-112a.be/events/lc-waasmunster-scaldiana-comedy-cup/
http://www.lions-112a.be/events/lc-menen-jubilaeum-60-jaar/
http://www.lions-112a.be/events/familiedag/
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-gent-centinelle-in-oprichting/
http://www.lions-112a.be/events/lc-aalst-golftornooi-5/
http://www.lions-112a.be/events/lc-waregem-lions-boulevard-3/
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/?post_type=events&p=9538&preview=true
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-ronse-renaix-machtsoverdracht/
http://www.lions-112a.be/events/lc-oudenaarde-vlaamse-ardennen-matchplay-lions-rotary/
http://www.lions-112a.be/events/lc-waasmunster-scaldiana-classic-car-gt-rally/
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/events/lc-oostende-bo4-bo4-gaat-vreemd-5/
http://www.lions-112a.be/events/lc-geraardsbergen-lions-dinedance/
http://www.lions-112a.be/events/lc-oostende-concert-3/
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