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Beste Lions en LEO vrienden en vriendinnen,

Terwijl zomerse temperaturen in onze Vlaamse contreien ons langzamerhand voorbereiden op 
de hitte die ons te wachten staat in Las Vegas, werd naarstig geijverd om de nog resterende uit-
dagingen positief te beantwoorden. 
Na een laatste informele “get together” met de vrienden en vriendinnen kabinetsleden van ons 
district op 31 mei, zijn er voor wat ons district betreft nog twee obligate maar uiterst aangename 
bezoeken.
Het eerste betrof een bezoek aan LC Menen die met terechte fierheid het jubileum van zijn zestig-
jarig bestaan vierde, en dit terwwijl op 21 juni de officiële pinning voorzien is van de jongste telg 
in ons district, in het bijzonder damesclub LC Gent Centinelle.
Deze feestelijke gebeurtenissen zijn de positieve emanatie van een jarenlange opbouwende en 
doorgedreven inzet, waarvoor ik ook mijn onmiddellijke voorgangers wens te prijzen.
Bovendien heeft ons district door zijn behaalde resultaten ook een modelrol vertolkt voor de an-
dere districten, wat alleen kan toegejuicht worden. 
Verder was ook de “governance” op het vlak van ons district én van het Multiple district, in sa-
menwerking met alle leden van het kabinet enerzijds, en mijn collegae gouverneurs Jasmine, 
Alain en Gérard anderzijds, gestoeld op echte vriendschap en collegialiteit.
Ik wens hier ook een bijzonder woord van dank te richten aan onze voorzitter van de gouverneurs-
raad, Harry.
Zijn openheid, luisterbereidheid en transparant opbouwende managementstijl, visie, zin voor sa-
menhorigheid en positieve gedrevenheid heeft ons Multiple District, maar meteen ook ons eigen 
district A, een positieve weerklank geboden, wat meer dan ooit gewaardeerd wordt.
Daarom sloot ik graag dit werkjaar af met een “Family happening”, waar elkeen, Lion en niet-Lion, 
Leo en niet-Leo, jong en oud zich op een ongedwongen en aangename manier konden treffen. 
Het was tevens een gelegenheid om in het kader van de waarden van Lions en LCIF, van de voor-
bije verwezenlijkingen te kunnen genieten in een prachtige omgeving met historische weerklank.
Ik wens alle succes toe aan mijn opvolger, Thierry, en hoop dat hij zich ook als bewaker van deze 
waarden zal willen opstellen.
Het was een mooi jaar met veel vriendschap, steun en gedreven door een positieve instelling. 

Hartelijke Lionsgroeten,

Marc W.J. COSYNS, Gouverneur Lions District 112-A 2017-2018W
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Harry’s Convention
Brugge - 02/06/2018
Goed op tijd, de GPS verliest zich wat in alle nieuwe routes en omleidingen op weg naar ’t Zand. Plots zien we een 
enthousiast Lion wapperen, met zijn armen en vlaggen tegelijk. Wat een onthaal!
Van dat ogenblik af zijn ze niet meer uit beeld, de goedlachse mannen met hun Permeke-achtige stoerheid van LC De 
Haan, met oranjeblauwe das en een brede smile. Fantastisch!
De trompetten schallen vanop het balkon, Pierre-met-de-bel jaagt ons de zaal in. De timing zal gerespecteerd worden 
vandaag!
Schitterende jonge leeuwkes met vredesposters, een streepje heerlijke dwarsfluitmuziek, een 18-jarige Brusselse 
YAA-jongedame met een scholenbouw-project in Ruanda, taaluitwisseling (‘N’est-ce pas Joseph?’), heel mooie win-
naars van de Raf-prijs voor het Nationaal Werk, en nog zo veel meer.
En weet ge wie de show kwam stelen? Jo, voorzitter van de Commissie Statuten – hij kreeg er niet genoeg van, po-
dium op en af, een vraagje van den Bart alhier en aldaar – maar niet van zijn melk te krijgen! Impressionant!
En ook Jeroen, de nationale Leo-president, had een scoop – de oprichting van Lionsclubs door afzwaaiende Leo’s! 
Briljant idee!
En dan presentatie van een aantal ‘We Serve’-projecten, even zovele momenten om stil van te worden, even zovele 
keren dat ik bij mezelf dacht: prachtig, Lions, schitterend gedaan, Lions Club, mooi!  Maar ook: we want more, folks!
Harry en zijn Gouverneurs, swingend de Conventie ingezet, keken toe en zagen dat het goed was. Goed? Schitterend 
was het! Organisatie, sfeer, oude bekenden terugzien, …Lionsgehalte 110%! 
Dank, Harry! Dank, Gouverneurs! Dank, LC De Haan Permekeland! Tot volgend jaar in Zaventem, bij de Guido!
Achter ons gingen de Belfort-hekkens dicht. Een vriendelijke man met oranjeblauwe das wuifde ons na. ‘Kéje me 
niemè?’ vroeg ie. ‘Gé mien toch gezien aan t’Zand vanuchtend?’

Patrik Vervinckt – Immédiate Past District Governor 

NASOC 2018
Een zonovergoten dag, een dag vol geschater en gelach, een dag waar plezier 
maken centraal stond …. Dat was NASOC 2018! Onze doelgroepen een leuke 
dag bezorgen, hen een goed gevoel geven, een glimlach op hun gezicht tove-
ren, daar doen we het voor!
Zondag 6 mei mochten we een 750tal vrolijke gezichten verwelkomen op de 
31ste editie in het natuurdomein De Gavers te Harelbeke. De Leoclubs en hun 
sociale doelgroepen konden er genieten van een brede waaier aan activitei-
ten: uitdagende springkastelen, watersporten, avontuurlijke sporten, wandel-
tochten, muzikale workshops en nog zoveel meer. Dat deze dag veel energie 
zou vergen van onze jonge deelnemers was te verwachten. Er werd dan ook 
een uitgebreid buffet voorzien, voor ieder wat wils, en meer dan voldoende 
om er weer tegenaan te kunnen gaan. Omstreeks 16u30 werd deze NASOC afgesloten met een spetterend optreden 
van Bart Kaëll. Zonder enige moeite nam deze alom bekende artiest iedereen op sleeptouw. Ambiance gegarandeerd! 
De massale deelname aan de “Marie-Louise” was daar het bewijs van, de ideale afsluiter van deze NASOC ! Bedankt 
aan het Nasocteam voor de organisatie! Bedankt aan de vele Lions voor de steun ! Bedankt aan alle Leo’s om er een 
onvergetelijke dag van te maken! 

Tine Bultinck - Districtsvoorzitter 112A

ƕƕ je hier de hele kalender van onze volgende Gouverneur vindt ?

ƕƕ onze Noorderburen écht reclame maken om Lionsleden te vinden ?
Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/document/kalender-gouverneur-2018-2019/
https://www.streekbladzoetermeer.nl/nieuws/algemeen/434803/lions-zoeken-nieuwe-vrienden-
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G A T Yes we can
De Lions die aan de conventie hebben deelgenomen kennen reeds mijn gouverneurs slagzin: 
“G A T Yes We Can”.
Waarom vermoed ik dat deze gemakkelijk zal onthouden worden?! Omdat hij reeds gebruikt 
geweest is? Het zou kunnen…
Hoe dan ook, we zijn Lions want wij houden van de vriendschap met de enige bedoeling ons 
ten dienste te stellen van onze medemensen in moeilijkheden. Dat is ons doel en onze leuze: 
“We Serve”. Dat is zo en dat zal zo blijven. Blijven? Of kan het nog beter?
Ja, het kan altijd beter! Ondanks de verbluffende acties die ik bij het lezen van de clubverslagen 
reeds mocht ontdekken, onze inzet kan nog vergroten! En de middelen die het G A T ons ter 
beschikking stelt zullen ons daartoe leiden.
Wil ik jullie deze opleggen? Dat zou de beste wijze zijn om juist het tegenovergestelde effect te 
hebben van het beoogde doel. Dus zeker niet!
Wel hoop en wil ik met jullie mijn enthousiasme voor het GAT zoveel mogelijk delen teneinde 
als Lions nog een betere, grotere en mooiere service te kunnen leveren. 
Noch min noch meer.

Thierry Serck – Governor Elect

Des belles chansons 
Het CC De Herbakker in Eeklo zat op de avond van 17 mei met 
320 man afgeladen vol. De Lions van Meetjesland organiseer-
den een concert met Sarah D’Hondt die met haar répertoire 
‘Souvenirs’ klassiekers ten beste gaf van Edith Piaf en Yves 
Montand.
Sarah had niet alleen een mooie stem maar ook een act die 
geen minuut verveelde.
Na het optreden kon men genieten van een receptie volledig 
verzorgd door de eigen clubleden. Twee flessen gekoelde 
champagne stonden klaar op de talrijke VIP tafels, waarvan 
ook enkele voor bevriende Lionsclubs uit de streek. 
Het werd een zeer gezellige avond, perfect georganiseerd door 
onze ‘Commissie Cultuur’.
De opbrengst kwam volledig ten goede aan De Triangel te Lovendegem: onderwijs en dagbesteding voor kinderen 
met een beperking.

Michel Timmermans - Secretaris LC Meetjesland

Dank!
2 Juni was een bijzondere dag voor de 500 aanwezigen op de 72e nationale 
conventie te Brugge. Voor mij was het een mooie finale van een jaar als voor-
zitter van de gouverneursraad. Een welgevuld jaar met nieuwe internationale 
doelstellingen, nationale bekommernissen, succesvolle clubs en honderden 
realisaties op sociaal vlak. Het kwam allemaal aan bod in de Lakenhalle. Dank 
voor het vertrouwen en uw enthousiasme! 
We serve!

Harry BUELENS – Council Chairperson MD 112

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/fotoboek-nationale-conventie-in-brugge-2-6-2018/
http://www.lions-112a.be/fotoboek-nationale-conventie-in-brugge-2-6-2018/
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Een mooie afsluiter...
en opvolging verzekerd!
4 jaar op rij heb ik mij ingezet voor de Young Ambassador Award. En weer 
kon ik 3 buitengewone jonge mensen op het podium plaatsen. Het is tel-
kens verbazingwekkend hoe die jongeren, elk op hun eigen manier, hun 
steentje bijdragen tot een betere samenleving en dat volledig belange-
loos, spontaan & vrijwillig.
Tijdens de districtsconventie werd Aimée Vincke (17jr - LC Waregem) uit-
geroepen tot 3e laureate. Aimée werd aanbevolen door de directie van 
OLV Hemelvaartinstituut Waregem als “meest verdienstelijke leerlinge”.
Floris Van Ongeval (18jr - LC Ronse Renaix) kaapte de 2e prijs weg als 
medestichter en mentor van Coder Dojo Belgium.
Noa Schoonbaert (16jr - LC Oostende BO4) werd de wel verdiende 1e lau-
reate.  Dit meisje werd al 2 x uitgeroepen tot meest verdienstelijke leerlinge. Haar vakantie spendeert ze als kleuter-
begeleidster bij speelpleinwerking en als vrijwilligster bij De Barkentijn te Nieuwpoort. Tijdens het schooljaar brengt 
ze haar vrije tijd door als vrijwilligster bij vzw Arcade. Daar helpt ze kinderen met een moeilijke gezinssituatie. Vzw 
Arcade is één van de sociale doelen die LC Oostende BO4 reeds van bij hun opstart steunt.
Nu draag ik, voldaan, mijn fakkel over aan Christian Gelijkens (LC Waasmunster Scaldiana) die even gedreven de YAA 
zal organiseren voor ons district in het volgend jaar, terwijl ikzelf kan uitkijken naar een nieuwe uitdaging.

Pascal de Moor - verantwoordelijke Lions YAA D112A 2014-2018

Betaal tijdig !
Betaal tijdig jullie clubbijdragen om automatische schrapping van jul-
lie club te vermijden. Met de aanstelling van sommige nieuwe club-
penningmeesters toch nog even herhalen dat de districtspenning-
meester jullie via e-mail zesmaandelijks, in juli en januari, per lid 20,45 
EUR (vanaf 01/07/2018 : 22,5 EUR) voor het D112A en 27,50 EUR 
voor het MD112 debiteert.  Tevens doen de HQ in Oak Brook dit ook 
zesmaandelijks voor 21,50 USD.  Jullie moeten deze internationale 
“invoices” en/of maandelijkse “statements” zelf ophalen in MyLCI via 
www.lionsclubs.org. 
Wacht niet met betalen want na 90 dagen krijgt de gouverneur reeds 
herinnering: “Clubs in District 112 A in jeopardy of being placed on 
financial suspension.  Na 120 dagen verliest de club al z’n (stem)rech-
ten, privileges en als er niet betaald wordt vóór de 28ste van de maand hierop volgend wordt de club zelfs automa-
tisch geschrapt! Helaas is er wel elk jaar een club die in de status’ final suspension’ belandt…
Bij het lezen van deze flash nadert na vier jaar helaas bijna het einde van m’n opdracht als districtspenningmeester 
en geef ik graag de fakkel door aan Pascal Marchand van LC Gavere Rhodeland pascal.marchand@telenet.be (Pas-
cal in het midden van de foto)

Peter Dudal - Cabinet Treasurer 2014-2018 - LC Blankenberge

ƕƕ Op de Nationale Conventie een prachtig filmpje over BAD werd geprojecteerd. In 2 mi-
nuutjes ben je helemaal ondergedompeld in het BADgebeuren. See you 25/4/2019!

ƕƕ LC Kortrijk de 2de prijs won van het Nationaal Werk  met hun ‘Voedselbank’ en met een 
cheque van 13.000 euro naar huis gingen ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://drive.google.com/file/d/1p3Tk5DRVZFO7H_qBufqQTni8Xnka9jyC/view?usp=sharing
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Een speciale moederdag
Moederdag is voor de leden van L.C. Gent Gandalys een gelegenheid om de ar-
men te openen voor oudere, zieke, gehandicapte en minder begoede moeders.
Zo stappen wij sedert 20 jaar, elk jaar naar het OCMW Merelbeke en naar het 
Rusthuis ‘Zonnehove’ in Sint-Denijs-Westrem niet alleen met liefdevolle bloe-
men in het hart maar met auto’s vol begonia’s om de mama’s en ook de dames 
die geen kinderen hebben in de bloemetjes te zetten.
Velen verwachten ons want wij zijn soms hun enige bezoek.
Dit bloemetje gaat, indien mogelijk, gepaard met een klein vriendschappelijk 
gesprek, 
Sommigen ontvangen ons met de tranen in de ogen en tonen ons foto’s van 
hun familie. Soms zijn hun kinderen of hun enig kind reeds overleden.
Anderen zitten reeds in hun zondagse kleren te wachten op “het” bezoek van 
zoon- of dochterlief, van kleinzoon of kleindochter.
Anderen zijn zo ziek dat zij zelfs niet beseffen dat wij hen een bloemetje brengen.
Maar toch zal LC Gent Gandalys op moederdag geen enkele kamer overslaan in de geest van dienstvaardigheid om 
de medemens een ogenblikje aandacht en toewijding te bezorgen.

Pia Dierick - Secretaris LC Gent Gandalys

Fantastisch nieuws uit Torhout
We hebben het, als L.C. Torhout, al enkele jaren moeilijk om een 
rendabele fundraising-activiteit op poten te zetten. Dit heeft met 
verschillende oorzaken door samenlopende omstandigheden te 
maken, maar daarover wil ik het nu niet hebben. 
Een van onze jongste leden, Nicolas Cool, kwam in het begin van 
het werkjaar met het idee op de proppen om de in Torhout alom 
bekende SIVI-gordel terug in het leven te roepen. Hij kreeg daarbij 
de volle steun van de Sint Rembert Scholengroep, waar Sint Vin-
centius (SIVI) deel van uitmaakt. 
De SIVI-gordel, een fietstocht met hapjes en drankjes op verschil-
lende stopplaatsen in de omgeving van Torhout, was in de jaren 
1990-2000 een enorm succes, waarbij in de gloriejaren meer dan 2000 mensen aan deelnamen. 
Het nieuwe project werd omgedoopt naar de Sint Rembert Gordel (Sint Rembert Scholengroep is een van de grootste 
scholen in Vlaanderen met scholen in o.a. Torhout, Lichtervelde, Koekelare, Zedelgem, Aartrijke… met een capaciteit 
van meer dan 7.000 leerlingen)
Nicolas slaagde er bovendien ook in om een nauwe medewerking van Stad Torhout te bekomen. 
En… enkele maanden geleden werd Kristof De Muynck als nieuw lid van Lions Club Torhout aanvaard. Kristof voelde 
zich meteen aangesproken door het project en stortte zich met ongekend enthousiasme in het project. De inzet van 
Nicolas en Kristof spoorde de meeste van onze leden aan om ook een tandje bij te steken voor het welslagen van 
het project. 
Uiteraard hebben we ook in deze opstart onze fouten gemaakt, waaruit we de nodige ervaring kunnen putten, om de 
volgende edities verder uit te bouwen. 
We zijn enthousiast en kijken hoopvol naar de toekomst...  lees hier verder

Jef Ceenaeme – LC Torhout          

ƕƕ je hier alle kabinetsfuncties kan nalezen ?

ƕƕ LC Menen vorig weekend zijn 60-jarig bestaan vierde ? Je leest er alles over in de vol-
gende LION!

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/fantastisch-nieuws-uit-torhout/
http://www.lions-112a.be/document/kabinet-district-112a-2018-2019/
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Weldra verlof ?
BELANGRIJKE INFO: Weldra verlof ? Een club gaat niet in verlof !
Een Lionsjaar loopt van begin juli tot eind juni van het volgend jaar.
Het huidig Lionsjaar loopt dus tot 30 juni 2018. Vanaf 1 juli begint het nieuwe Lionsjaar 2018-2019.
‘De’ club gaat evenwel niet op verlof, het bestuur loopt verder over de vakantiemaanden.
Er blijft heel wat te doen voor de clubverantwoordelijken: secretarissen en penningmeesters blijven aan de slag, on-
geacht of zij zichzelf opvolgen of er dit jaar een functieoverdracht is.
Wat staat er nog op de plank?

• Nazicht van de persoonsgegevens van de leden. De eerstvolgende papieren versie geeft de toestand weer per 
30 juni 2018 (einde Lionsjaar). Het is bijgevolg aangewezen (lees = noodzakelijk) dat ieder lid haar of zijn gege-
vens controleert en verbetert of aanpast waar nodig. Zeer belangrijk is de juistheid van het emailadres ! Dat werk 
wordt evenwel meestal overgelaten aan de secretaris … het zelf in orde brengen is een waarborg op de juistheid 
en geeft écht voldoening aan het betrokken lid.

• Nieuwe leden per eind juni. Het is belangrijk om nieuwe leden die pas in de laatste week juni officieel in de club 
opgenomen worden (bv. intronisatie n.a.v. de machtsoverdracht, zoals dat in meerdere clubs de gewoonte is) 
alsnog op te nemen in het maandrapport van juni (dus uiterlijk de 24ste om middernacht). Zodoende zullen de 
gegevens van het nieuwe lid meteen opgenomen zijn in de eerstvolgende papieren versie van de directory.

• GDPR. Dit jaar komt er nog de (eenmalige) administratie i.v.m. de GDPR-regelgeving bij. De secretarissen (en 
voorzitters) in functie kregen hieromtrent reeds enkele mailberichten vanuit het MD-secretariaat. Dank om ook 
dat in orde te brengen.

• Maandelijks ledenrapport. Elke maand wordt de validatie van het ledenmaandrapport (de RME) verwacht, dat 
moet tegen de 24ste (middernacht) van de maand. Dat moet voor ‘elke’ maand, ook voor vakantiemaanden waar 
er misschien geen clubvergadering zou zijn én ook voor die maanden waarin er mogelijks geen wijzigingen te 
melden zijn, dus 12 maal per jaar.

• Verrekening lidgelden. Op basis van de gegevens van de maandrapporten van december en juni wordt de afre-
kening voor de lidgelden voor het volgende semester opgemaakt. Dat geldt zowel voor de afrekening door het 
district (voor de lidgelden voor het eigen district en voor het MD) als door LCI ‘Oak Brook’ (voor de internationale 
lidgelden). Let op: er wordt geen terugbetaling gedaan mocht er teveel aangerekend worden omwille van het feit 
dat er iemand teveel op het validatierapport staat.

• Verzekering. Van zodra een lid aangemeld werd via het maandrapport wordt er automatisch dekking verleend 
voor de door Lions afgesloten verzekeringspolissen. Dat geldt zowel voor de nationale (afgesloten door MD 112 
Belgium) als voor de internationale (afgesloten door LCI) polissen. Beeld je in dat een nieuw lid niet aangemeld 
werd en er gebeurt iets … 

• Betalingen. Denk er tijdig aan om volmachten voor de clubrekeningen in orde te brengen in geval van functie-
overdracht van de penningmeester. Dat is voor ons district slechts het geval voor enkele clubs want er zijn voor 
komend jaar 46 penningmeesters die zichzelf opvolgen.

Peter De Poorter Districtsecretaris

ƕƕ Wist-je-dat er een artikel verscheen in The Guardian nav de 50ste verjaardag van het 
overlijden van Helen Keller. Het blijft een aangrijpend verhaal. Link https://www.facebook.
com/theguardian/videos/10156906391906323/ ‘To mark 50 years since Helen Keller’s death, 
we look back at her remarkable story. Illness left Keller blind and deaf when she was a baby, 
yet she went on to become a powerful advocate for disability rights, women’s suffrage and 
racial equality in the United States.’

ƕƕ Pierre Fobe speciaal zijn drone heeft ingezet om jullie te kunnen laten meegenieten van al 
die leuke Lionsbusjes op de conventie ! We serve !!! 

ƕƕ We nu op 7 juni 2018 de 101ste verjaardag van de Lions hebben gevierd ?

ƕƕ Het thema van onze International President Gudrun volgend jaar “BEYOND THE HORIZON” is 
? Je hoort het allemaal in dit filmpje 

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.facebook.com/theguardian/videos/10156906391906323/
https://www.facebook.com/theguardian/videos/10156906391906323/
https://drive.google.com/file/d/1rBM-sba-smcCwkGjuoLAIBT6Kos36Qvq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mEpnUtqkDw5iaBegPXFke6zydm6nq17f/view?usp=sharing
https://onedrive.live.com/?cid=B0D1B60C584B45FA&id=B0D1B60C584B45FA%21326028&parId=B0D1B60C584B45FA%21325965&o=OneUp
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CU over the channel
Een rustige Pinkstermaandag in 2016, verlofdag en dus het juiste moment om de papierberg op je 
bureau op te ruimen en de administratie wat bij te werken …
Tot er plotseling een onbekend nummer op je GSM verschijnt …
Het blijkt de inkomende gouverneur Patrik te zijn met de vraag om gewestvoorzitter te worden. 
We zijn het er al snel over eens dat dit enkel kan als ik ook daadwerkelijk iets kan bijdragen aan de 
Lions en het meer betekent dan een stoel vullen op een kabinetsvergadering of een vakje in een 
organigram.
Nu twee jaar later kijken we even achterom.
Samen met de zonevoorzitters Valerie, Jan, Lieven en Luc hebben we twee goede werkingsjaren 
achter de rug met telkens weer interessante en druk bijgewoonde zonevergaderingen, uitwisseling 
van ideeën tussen de clubs en het groeiende besef dat samenwerken aan projecten met meerdere 
clubs zeker een toegevoegde waarde biedt op lokaal en internationaal niveau en de slagkracht 
verhoogt.
Tijd dus om met plezier de fakkel door te geven aan opvolger Luc Amez.

Peter Vervaecke – Gewestvoorzitter 4

Niemand heeft er zijn G.A.T. aan geveegd 
bij LC Herzele!
Op 11 mei verzamelt LC Herzele op de parking van firma VERCARO in Wetteren. Geen slo-
pend bandwerk als in de ‘Modern Times’ van Charlie Chaplin. Kaas, ham en salami worden 
vacuüm verpakt onder luid gelach, bij een glas wijn en heerlijke paella. De avond eindigt in 
een cafeetje, bij een schuimende Herzeelse ‘blonde Arend’.
‘s Anderendaags afspraak bij SOFLIECOM, het zenuwcentrum van de ontbijtactie. Groot en 
klein lachend aan de band. Stapels dozen wachten om te worden gevuld met heerlijke ver-
snaperingen. ‘Koffietje iemand?’ Terwijl het heerlijke zwarte vocht me vult met een dosis 
energie betrap ik een ‘mini-Lion’ op het verorberen van een koetjesreep. Kort nadien staat 
de stapel dozen dik gevuld aan de andere kant van het magazijn, wachtend op vervolg. De 
mama’s zullen tevreden zijn!
Nervositeit op dag 3. Vroeg opgestaan om ontbijtdozen te vullen met geurende ontbijtkoe-
ken. 1200 ontbijtporties dienen aan huis te worden geleverd. De verste leveringen vertrek-
ken eerst. ‘Volgende route’ klinkt het telkens, tot iedereen weg is. Oef !
Onze Voorzitter prijst alle helpers met de woorden van Guy Verhulst: ‘Niemand heeft er zijn 
Global Action Team’ aan geveegd… Een toast! Chocoflesjes, bierglazen en koffietassen worden vrolijk tegen mekaar 
geduwd. Tot volgend jaar!

Francis Fivez – LC Herzele

http://www.lions-112a.be
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LionsNight Barbecue & Resident DJ bij LC 
Blankenberge
Naast ons reeds lang gekende Oester- en Kreeftenfestival in de Oesterput van 
Piet Devriendt en de vele andere fundraising en sociale projecten, evolueert 
Lions Club Blankenberge steeds meer naar “hands-on” activiteiten.
Zo ontvingen de lionsvrienden van Blankenberge weer bijna 200 gasten voor 
een sprankelend aperitief met amuses, gevolgd door een verfijnde barbecue 
en een verfrissend dessert.  Daarna schoven ze door naar de dansvloer en de 
bar.  Om rond 5 uur in de morgen de locatie van dienst de Peugeot (jawel met 
de leeuw) Garage Universel weer in originele staat teruggebracht te hebben.  
Dit alles georganiseerd en uitgevoerd door de leden zelf met hun partners en 
kinderen.
Wat een eer dit jaar om ook onze twee districtsgouverneurs Marc Cosyns en 
Alain Deschryvere, alsook onze zonevoorzitter Daniël Dumont en andere nationale en districtsverantwoordelijken op 
bezoek te hebben.  Een mooie afsluiter van één van de mooiste, de beste, 72ste Lions nationale conventie MD112 
Belgium te Brugge eerder op de dag.

Het BBQ-team van LC Blankenberge

Kidsday
Met méér dan 100 van het hele MD waren ze, de jonge 
tekenaars-laureaten voor de Kidsday in Bobbejaanland. 
Sommigen hadden er tot 200 km snelweg voor over om 
erbij te zijn, maar ze zullen het zich alvast niet beklaagd 
hebben! Prachtig weer, leuke attracties, de sfeer van een 
pretpark, kortom een échte kinderverwendag!
’s Middags zat het zaaltje Desperado afgeladen vol met alle 
kinderen en hun ouders, voor het plechtige moment: Virna 
Soleti (district B) werd uitgeroepen als nationale winna-
res. Alle aanwezige kinderen kregen ook nog een pluchen 
leeuwtje en een “artist for peace” badge en mochten ver-
volgens nog een paar uur doorfeesten op de Typhoon, de 
Indian River, het Reuzenrad … 
Er zullen er veel in een gelukzalige slaap gesukkeld zijn op 
de terugweg.  Ikzelf had alvast enkele jolige en giechelende/taterende meiden uit Blankenberge op de achterbank, die 
mij achteraf uitgebreid bedankten voor de heel toffe dag. 
Lions for kids, maar tevens een mooi uithangbord voor onze organisatie, die jeugd als één van de LCIF pijlers in zijn 
vaandel draagt! Hier is de video!

Guy Soetaert – Voorzitter commissie Vredeposter

ƕƕ Dat 59 Lions en Leo’s de delegatie vormen van het MD 112 Belgium naar de Internatio-
nale Conventie in Las Vegas waarvan 18 Lions voor district A (= 30,5%, 16 M, 2 F), 15 Lions voor 
district B (=25,4%, 10 M, 5 F), 6 Lions voor district C (= 10,1%, 3 M, 3 F), 15 Lions voor district D 
(=25,4%, 12 M, 3 F), 5 LEO (= 8,6%, 2 M, 3 F), waarvan 1 LEO (F) voor district A

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://drive.google.com/file/d/1DDT2JWsSrORO9sW-m0U6xhRxG-OUQ2yG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DDT2JWsSrORO9sW-m0U6xhRxG-OUQ2yG/view?usp=sharing
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Mopjes
Iemand interesse? Een Lionsvriend heeft tickets gekocht voor het WK voor de eerste drie wedstrijden van de Rode 
Duivels met vliegtuig en hotel. Hij was vergeten dat hij diezelfde periode ook gaat trouwen dus voor de geïnteres-
seerden: je kan trouwen op 28 juni 2018 in het gemeentehuis van Lokeren om 14:00 uur, haar naam is Sandra. Enkel 
via privé bericht naar Lions Flash aub

Een heer in een warme luchtballon stelt vast dat hij verdwaald is. Hij laat zich zakken en ziet een man aan een tentje. 
“hallo meneer, kunt u mij helpen, ik ben denkelijk de weg kwijt”.
De man kijkt naar zijn GPS en antwoordt: ”U bevindt zich in een warme luchtballon, 10 meter boven de grond. 731 
meter boven de zeespiegel, U bent op 31 graden,14.97 minuten noorderbreedte en 100 graden, 49 minuten wester-
lengte.
De heer rolt met zijn ogen en roept “U bent heel waarschijnlijk lid van de N-VA?!”.
“Ja, dat ben ik inderdaad , hoe weet U dat”? antwoordt de man.
“Wel, alles wat U vertelt is technisch correct, maar ik heb geen idee wat ik moet aanvangen met die informatie, en ik 
ben nog altijd verdwaald. Feitelijk bent U geen grote hulp voor mij.”
Waarop de man antwoordt: ” U moet dan zeker lid van sp.a zijn?”.
“Dat ben ik heel zeker, maar hoe weet U dat”?
“Wel, U weet niet waar U bent of waar U heengaat. U bent omhoog gegaan dankzij een enorme hoeveelheid warme 
lucht. U maakte een belofte en hebt geen idee hoe ze te houden, en U verlangt van mij Uw probleem op te lossen. U 
verkeert nog altijd in dezelfde positie als toen U mij ontmoette, maar nu is het eensklaps mijn fout”. (met dank aan 
Francis Bosschem)

Een vrachtwagenchauffeur bestelt een pak frieten en 5 kroketten in een wegrestaurant hij krijgt zijn bestelling en op 
het zelfde moment komen 6 bikernozems binnen, de 1 pakt zijn frieten en de andere nemen zijn kroketten. De vracht-
wagenchauffeur rekent af en loopt zonder iets te zeggen weg 
Een van de motorbikers zegt “wat een lafaard wij nemen zijn eten af en die reageert nog niet eens “
“Ja” zegt de uitbater “erg, en het is nog ne slechte chauffeur ook want hij rijdt juist 6 motorfietsen in de prak “

VERLOF : WE ZIJN ER EVEN TUSSEN UIT – GRAAG DE FLASHARTIKELS TEGEN 20 AUGUSTUS !

http://www.lions-112a.be
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Nuttige info
14/06/2018 infosessie voor de inkomende zone- en gewestvoorzitters
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
04/08/2018 LC De Haan-Permekeland: Trammelant 2018
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
20/10/218 LC Geraardsbergen: Lions’ Dine&Dance
03/11/2018 LC De Haan-Permekeland: “klassiek – modern” concert
04/11/2018 LC De Haan-Permekeland: Koetsenwandeling
11/11/2018 LC Oostende: Concert
25/03/2019 DISOC Day
25/04/2019 Bad
27/04/2019 Districtsconventie in Brugge
08/06/2019 Nationale Conventie

Welkom aan onze nieuwe leden
Club Naam Voornaam
Deinze Beddeleem Jo
Ronse-Renaix Demeulemeester Aaron
Ronse-Renaix Haers Pieter
Ronse-Renaix T’Kindt Pieter-Jan
Torhout Devidt Kris
Zottegem Harboort Jan

In memoriam

Club Naam Voornaam

LC Menen Malysse Marc

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

Deadline artikels flash september: 20 augustus

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/infosessie-voor-de-inkomende-zone-en-gewestvoorzitters/
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-de-haan-permekeland-trammelant-2018/
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/
http://www.lions-112a.be/in-memoriams/
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