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Beste Lionsvrienden,

De internationale conventie blijft bij mij nazinderen. Het blijft een unieke ervaring. En deze keer 
nog meer dan de vorige die ik het geluk heb gehad te mogen bijwonen. Waarom?
Dit jaar wordt onze internationale organisatie voor de eerste keer in haar bestaan geleid door een 
dame! En wat voor één. De kalmte in persoon maar met de ambitie om het Lionisme nog hogere 
toppen te laten scheren. Of zoals haar persoonlijke leuze het zo mooi verwoordt: “Beyond the 
Horizon.”
Deze Ijslandse dame durft het aan ons in vraag te stellen. Zijn wij tevreden met hetgeen we 
doen? Moeten we niet in onze boezem kijken, bij manier van spreken uiteraard, en onze “comfort-
zone” eens op een andere wijze bekijken. Of nog beter, met een kritisch oog? We weten het, ten 
minste als we er ons wel willen rekenschap van geven: de nood naar meer en betere dienstverle-
ning blijft ongelukkig genoeg onverbiddelijk groeien. Van de verste uithoeken van onze planeet 
tot in ons district, in ons gewest, in onze zone, tot waar wij wonen. Verdoken misschien, maar 
toch aanwezig.
Als we onze limieten willen overschrijden, en dat kunnen we, dan raadt International President 
Gudrun Yngvadottir ons aan onze clubs en onze gemeenschappen grondig te bestuderen, de 
bevindingen ervan te aanvaarden, de gevolgen eruit te trekken en aangepast niet reageren maar 
ageren!
Mijn leuze “GAT, yes we can”, staat volledig gericht op deze benadering. Het GAT zal ons helpen 
die grote belangeloze inzet van Lions en Leo’s nog meer, nog beter en nog sterker uit te dragen. 
Want hoe we het ook draaien of keren: dienstverlening is onze “corebusiness”. 
De voordelen van het GAT begrijpen, aanvaarden en uitvoeren tot in de clubs toe zal enige tijd in 
beslag nemen. Rome is ook niet in een jaar gebouwd. Niet getreuzeld, we beginnen eraan. Zoals 
de Italianen zeggen: « Qui va piano va sano. Et qui va sano va lontano ».  Het blijft de bedoeling 
om met de inwerkingtreding van het GAT alle clubs zonder uitzondering ertoe te brengen zich er 
goed bij voelen en dan ook met enthousiasme er voor te gaan.
Hoe gaan we praktisch te werk gaan? De 3 coördinatoren van het district, met name past gou-
verneur Patrik Vervinckt van LC Dendermonde voor GLT, past zonevoorzitter Christian Vergaert 
van LC Gent Scaldis voor GMT, en past gouverneur André Goethals van LC Kortrijk voor GST zijn 
reeds aan de slag. Zij hebben hun functie grondig ingestudeerd. In de loop van de maand sep-
tember zullen alle 8 zonevoorzitters gebriefd worden hoe best het GAT te implementeren. Alle 
clubs tegelijkertijd aanpakken zou overmoedig zijn. Beter eerst per zone één club grondig, actief 
en efficiënt begeleiden op alle drie vlakken. Die club kan dan als voorbeeldfunctie fungeren voor 
de andere clubs van de zone. 
Het district A is gekend buiten haar grenzen voor zijn uitstekende werking. Wel, zo zal ons district 
ook een voorbeeld worden voor de uitvoering van het GAT: bekroond met succes. 
Ik wens jullie allen opnieuw een plezant, aangenaam en vruchtvol Lionsjaar.

Thierry Serck, Gouverneur Lions District 112A 2018-2019
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LISA
“Lions International Student Academy” 
LC Kortrijk Mercurius investeerde met SAM (Student Academy Mercurius) 
al enkele jaren in de ondersteuning van studenten die door sociale en/of fi-
nanciële omstandigheden moeilijker de stap van het secundair naar hoger 
onderwijs kunnen zetten. De club geeft daarbij niet alleen financiële steun 
maar vooral ook persoonlijke ondersteuning door de inzet van individuele 
clubleden als ‘peters’ die de studenten helpen en coachen bij hun studies 
en al wat daarbij komt kijken. LC Kortrijk Mercurius inspireerde zich voor het 
project zelf ook op het fonds Emiel Cuvelier van de Lions in Ronse. 
Het SAM-project, dat ook steun kreeg van meer dan 100 West-Vlaamse be-
drijven die zich verenigden in de Club van 100, werd een dermate groot suc-
ces dat er voor gekozen werd om een samenwerking aan te gaan met het Streekfonds West-Vlaanderen, beheerd 
door de Koning Boudewijnstichting. Het SAM-project wordt nu dus het Fonds LISA - Lions International Student 
Academy - waarbij de Lions zich blijven inzetten voor het werven en begeleiden van de studenten en het Streekfonds 
instaat voor het financiële en administratieve beheer van het fonds. Bijkomend is het de bedoeling dat ook andere 
Lionsclubs zich kunnen aansluiten. Lees hier het krantenartikel. 

 Bernard Adins - LC Kortrijk Mercurius

Voedselbanken 2018
Meer dan ooit nodig!
Sinds meerdere jaren is ons district voorloper in de actie Voedselbanken die elk jaar in oktober wordt georganiseerd in 
samenwerking met Delhaize. Vorig jaar tikten we af op een nationale opbrengst van 606.163 euro, waarvan 209.006 
op conto van 112A.  Voorwaar alweer een resultaat dat mocht worden gezien!
Dit jaar zal de actie doorgaan van donderdag 18 tot en met woensdag 24 oktober.  Er kan geen twijfel bestaan over de 
noodzaak van Voedselbanken als organisatie en de nood aan de inzamelactie via Delhaize.  Het aantal behoevenden 
die beroep doen op Voedselbanken stijgt jaar na jaar. Dit is niet verwonderlijk gegeven dat zelfs in ons rijke Vlaande-
ren het aantal mensen onder de armoedegrens toeneemt (meer dan 600.000!). 
Voor alle praktische vragen omtrent de actie kunnen jullie zoals steeds terecht bij onze twee provinciale coördina-
toren: Serge Skatchkoff (LC Kortrijk) voor West-Vlaanderen en Christiaan De Bruyne (LC Dendermonde) voor Oost-
Vlaanderen.
Voedselbanken is core business.  Aan ons Lions om dit (alweer) te demonstreren!

Marc Temmerman – Voorzitter Commissie Voedselbanken District 112 A

ƕƕ Je het organigram van het District 112A, werkjaar 2018-2019 hier vindt ?
ƕƕ Ons district nu 55 clubs telt en goed op weg is om bijna 2.000 leden te tellen ? LC Gent 

Centinelle werd officieel gesticht op 21 juni en chartert op 1 december 2018 ? Meer info volgt.
ƕƕ Je alles over het Presidential theme en het gebruik van de juiste Lionslogo’s hier kan lezen ?
ƕƕ De internationale Conventie van dit werkjaar plaats vindt in Milaan van 5 tot 9 juli 2019 ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/lc-kortrijk-mercurius-lisa-lions-international-student-academy/
http://www.lions-112a.be/?s=kabinet
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/WeServe_OfficialCommunication_01a.pdf?utm_content=1532634509&utm_medium=social&utm_source=sprout+social
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Cheque of geen cheque… ?
We hebben het al allemaal ooit eens gezien in de krant: een foto van een 
Lionsclub (de onze misschien?) met een tiental fiere Lionsleden in mooi 
kostuum die een cheque overhandigen aan de vzw “Dinges”…
Hoe reageert het publiek bij het zien van een dergelijke foto? Allicht met 
een zeker misprijzen van al dat zelfgenoegen. Zo deed de burgerij het al 
met een aalmoes in de tijd van priester Daens (eind negentiende eeuw!).
Kunnen we die fameuze chequeoverhandiging niet anders overbrengen 
naar de pers toe door een foto te publiceren, niet van ons eigen, maar van 
het project dat we steunen? Als we bijvoorbeeld geld geven voor een vzw 
om schommels te kopen voor verwaarloosde kinderen, laten we eerder 
een leuke foto publiceren van die schommels, uiteraard met vermelding 
van onze Lionsclub. Zo zullen we veel geloofwaardiger overkomen bij het 
publiek …en zullen we ook gemakkelijker aan sponsering geraken! Uitein-
delijk leven we in 2018… niet meer in 1918.

André Goethals - Global Service Team (GST) verantwoordelijke district 112A 

Trammelant
Het recept van Trammelant is al jaren ongewijzigd. De Lions van De Haan Perme-
keland staan reeds jarenlang paraat om het volk de bekeren met hun exclusieve 
hemels bier.
Ook dit jaar op zaterdag 4 augustus was de club weer in vol ornaat aanwezig aan 
het hotel “Astoria” in de Leopoldlaan.
Trammelant is een ideaal moment om er in een losse sfeer kennissen en vrienden 
te ontmoeten bij een goed glas lionsbier en dit in een prachtig decor anno 1990.
Helaas is Laurent Bauwens (in het midden) ons ondertussen ontvallen op 6 sep-
tember 2018 na een korte ziekte. 

Dirk Haeghebaert - LC De Haan Permekeland

Promo-materiaal
Heeft jouw club een event in het vooruitzicht?
Organiseert jouw club weldra een fundraiser?
Wens je de Lions-vereniging in de picture te zetten?
Vergt jouw club aandacht op de openbare weg?
Zoek je meer visibiliteit te geven aan de aanwezigheid 
van Lions?
Maak gebruik van het promo-materiaal van jouw District 112A en bekom gratis vlaggen, fanions, banners en beach-
flags voor de tijd van het evenement bij de districtsprotocol chef Pierre Fobe.
Maak daarvoor gebruik van het uitleendocument (hier te downloaden via de site van Lions 112A website)  en stuur 
die tijdig op naar pierrefobe@skynet.be om een reservatie te boeken.

Pierre Fobe - LC Gand-Gent

ƕƕ Op zondag 31/3/2018 er in ons district een DISOC-dag plaats vindt? Elke zone organi-
seert een leuk evenement met de verschillende clubs samen. Sociale doelgroepen zijn wel-
kom en uiteraard ook alle lionsvrienden, lionsfamilieleden en lionssponsors ! SAVE THE DATE. 
Alle info bij jouw zonevoorzitter of werner.van.oosterwyck@advocaat.be

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/promotiemateriaal-ter-beschikking-van-de-clubs-van-d112a
mailto:pierrefobe%40skynet.be?subject=
http://www.lions-112a.be/werk-van-de-gouverneur/
mailto:werner.van.oosterwyck%40advocaat.be?subject=
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Zomer bij BO4
Zomer bij BO4 Oostende is altijd een beetje anders vergaderen.  
14 augustus -19 uur stipt- dagen heel wat leden op voor het bezoek aan Dierenkliniek Causus te 
Oudenburg waar Dierenarts Koen Vandendriessche en zijn echtgenote Eva ons verwelkomen. 
Met open mond worden we ondergedompeld in een wereld van dierengeneeskundige verzor-
ging die velen tot de verbeelding spreekt. Van MRI-scanners naar bloedanalyses, echografieën, 
kinébehandelingen in het waterbad, operatietafels en tandartsruimte naar recovery kamers 
waar zelfs de minste dierenliefhebber toch enig medelijden moet tonen bij het zien van herstel-
lende honden. Protheses, implantaten, pacemakers… noem maar op. Niks is hen teveel. 
Het is een totaalconcept. 26 mensen, waaronder 10 dierenartsen, 14 assistenten en 2 adminis-
tratief medewerkers maken het geheel compleet. 
Core-business is kleine huisdieren zoals honden, katten en meer en meer ook kleine knaagdie-
ren. Maar daarnaast beheren ze nog een afdeling dierenvoeding die zelf geproduceerd wordt, 
een paardenkliniek in Eernegem, en als kers op de taart: een fok-afdeling voor blindengeleide 
honden. Zelfs dolfijnen uit het Dolfinarium en tijgers of leeuwen uit Planckendael of de Zoo worden hier van de nodige 
zorgen voorzien. 

Sabine De Loore – Voorzitter LC Oostende BO4

Brilleninzamelactie 2018-19
Vzw Medico Lions Clubs Belgium
De vierde “brilleninzamelactie 2018-2019” eindigt op zaterdag 8 juni 2019, de dag van de 
nationale conventie in Zaventem.
Ingezamelde brillen kunnen ingeleverd worden op één van de drie volgende dagen: 
• de algemene vergadering op 1 december 2018 in Diegem,
• de districtsconventie 112A op 27 april 2019 in Brugge,
• de nationale conventie op 8 juni 2019 in Zaventem.
In bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld bij grote hoeveelheden) kan uitzonderlijk een ad-hoc oplossing gevonden 
worden. Daar er geen grote verzameldozen meer beschikbaar zijn, worden alle verpakkingsmiddelen aanvaard, waar-
bij enige creativiteit verwelkomd wordt.
Clubs die bijkomende (kleine) inzameldozen zouden wensen, gelieve het aantal te willen melden aan de nationale 
coördinator, PDG Beno Israël (beno@skynet.be) en dit uiterlijk vóór 24 november 2018. De ter beschikkingstelling van 
de aangevraagde kleine inzameldozen is voorzien op de dag zelf van de algemene vergadering.

Marc Cosyns- Past District Governor

ƕƕ Wie is ze, wat doet ze ? Lees hier alles over onze International President Gudrun Yngva-
dottir. Zie ook haar video: https://youtu.be/IdTklOwoOJAWist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://digital.lionmagazine.org/publication/?i=511165&article_id=3132642&view=articleBrowser&ver=html5#{%22issue_id%22:511165,%22view%22:%22articleBrowser%22,%22article_id%22:%223132642%22}
https://youtu.be/IdTklOwoOJA
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Lions Boulevard
Tijdens het weekend van 22 tot 24 juni zette LC Waregem de omgeving van de sta-
dionvijvers weer in rep en roer. De 3e editie van de Lions Boulevard slaagde erin om 
het ideale précongé-gevoel te creëren. Voor véél families en vrienden was dit het 
ideale decor om de vakantie in te zetten. Het mooie weer zorgde dan ook voor een 
ongeziene opkomst.
Het was volop genieten van de gezellige terrasjes, de lekkere gerechten van de vele 
foodtrucks, de zomerse muziek en de dansoptredens. Kinderen konden naar harte-
lust ravotten op de vele attracties. Na 3 dagen harde inzet van de clubleden, part-
ners en kinderen kon de Lions Boulevard met véél voldoening worden afgesloten. 
Het was weer een bijzonder sfeervol smaak- en belevingsfestival !!
Lions Boulevard is de jaarlijkse fundraisingactiviteit en kadert in de PréCongé-festiviteiten van Stad Waregem.  Via 
deze activiteit ondersteunt Lions Boulevard tal van lokale projecten zoals ondersteuning van schoolgaande jeugd 
met problemen, sportvereniging voor andersvaliden, verdeling van voedselpakketten,…Tevens maakt het brede pu-
bliek via de Lions Boulevard ook kennis (vaak voor de eerste keer) met de Lionsclub en het lionisme.        

Koen Verbauwhede – LC Waregem

Fietsen
LC Damme-Zwin schonk een aantal fietsen aan de MPIGO school “De Kaproenen” 
die sinds september 2017 actief is op de site van de Passer in Sint Michiels Brug-
ge. Daar lopen leerlingen van 10 tot 13 jaar met autisme school, waarna ze na 
hun lager onderwijs op dezelfde site naar het secundaire kunnen. De Passer heeft 
geen sportzaal waardoor de kinderen in het verleden te voet naar De Kaproenen 
moesten. Deze afstand van anderhalve kilometer kan nu met de fiets in minder 
dan 10 minuten worden afgelegd. De leerlingen komen, in tegenstelling tot veel 
leeftijdgenootjes, niet met de fiets naar school, want kinderen met autisme zijn 
vaak motorisch iets beperkter. Hun fijne motoriek is iets stroever en ook het fietsen lukt meestal pas op latere leeftijd. 
Het is dus ideaal voor hen om regelmatig te fietsen. Nog beter werken aan de leerdoelen rond verkeer wordt nu mo-
gelijk gemaakt. Naast nieuwe fietsen schonk LC Damme-Zwin ook nog fietshelmen en fluohesjes.

Dany Loeys – LC Damme

Een pintje voor het goede doel
Het is aangenaam lid te zijn van een Lionsclub die een brouwer onder haar leden 
telt. Ons gewaardeerd lid, Erwin De Keyzer, multi-ondernemer en man achter 
de Belgian Brew Society in Heule heeft het bierverleden van Geraardsbergen 
gerijmd met moderne ondernemerszin en creatief fundraising.  In 1983 sloot de 
Geraardsbergse brouwerij Concordia, maker van onder andere Hell’s Pils, haar 
deuren.  Twee nieuwe bieren die verwijzen naar dit verleden worden nu terug 
op de markt gebracht, met name Hell’s Pils, een lager op basis van uitsluitend 
Belgische hop en een tripel, Concordia Wild Hop met hopsoorten uit de vier 
windstreken. De officiële lancering werd gevierd samen met burgemeester en 
schepenen. Het echt creatieve zit in het feit dat voor elke verkochte liter een 
bedrag wordt gestort in de kas van onze sociale projecten. Het worden voortaan extra lange vergadering in onze club!

Marc Temmerman – LC Geraardsbergen

http://www.lions-112a.be
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Grand cru
Lionsclubs zijn zoals de wijnkalender. Er zijn topjaren, er zijn grand cru’s en er zijn, spijtig 
genoeg, soms ook mindere jaren. 
Het grote verschil tussen wijn en Lions is dat voor de wijn vooral het weer een rol speelt, 
terwijl voor Lions de inzet van de wijnboeren (zeg maar van de leden) het belangrijkste 
is. Wanneer je de wijn opdrinkt, wordt het leuk, wanneer het leuk is in de club, volgt au-
tomatisch de service!
De voorzitter van LC Kortrijk zorgde vorig jaar alvast voor een forse stijging van de am-
biance en nog hechtere banden tussen de leden, oud en jong. Een paar mooie ladiesnights, 
een heel tof Lionsweekend in Porto (ook dat is wijn!), en vooral interessante en leuke ver-
gaderingen. In één woord, een club waar je graag naartoe komt. De gevolgen lieten niet op 
zich wachten… een succesvol gala, grote inzet voor onze sociale werken en aanwerving van 
3 nieuwe leden + 1 transfert !
Onze nieuwe inkomende voorzitter is “geboost” … 2018-2019 wordt ook een “grand cru” in 
Kortrijk!
Maar zeker weten, jouw club zit in hetzelfde elan, klaar om zoveel mogelijk te “we serve”

André Goethals – LC Kortrijk

Robotbaby voorkomt tienerzwanger-
schappen
Athena Ter Bruyninge is een school voor buitengewoon secundair onderwijs van het GO! in 
Kortrijk. De laatste jaren waren er enkele (geplande en niet-geplande) tienerzwangerschap-
pen. Vele meisjes hadden een romantisch beeld van een gezinnetje met een baby en begre-
pen niet dat het ouderschap niet zo makkelijk is. Tijdens de lessen relationele en seksuele 
vorming werd hierop nochtans fors ingezet. Toch bleek dit niet genoeg. Twee werknemers 
van de school gingen daarom naar een netwerkdag waar Fara vzw haar real care baby’s 
voorstelde. Er werd gezocht naar sponsors en vonden die bij LC Kortrijk Mercurius.
De school hoopt met “Noor” de Real Care baby de leerlingen ervaringsgericht te leren wat 
het inhoudt om voor een baby te zorgen. De baby moet gevoed, gewiegd, verluierd… worden 
en dit tijdens de lessen RSV (relationele en seksuele vorming). Als er gemerkt wordt dat meisjes een kinderwens heb-
ben, dan kan “Noor” een nachtje mee naar huis. Daarnaast werd ook een zwangerschapsvest gesponsord waardoor 
leerlingen “aan den lijve” kunnen ondervinden hoe zwaar het is om zwanger te zijn. Tot nu toe zijn de reacties positief.

Hans Carrein – LC Kortrijk Mercurius

ƕƕ Je hier een terugblik van de Internationale Conventie van Las Vegas met de officiële 
video kan vinden?

ƕƕ Er ook een MyLion App bestaat. Alle info hier.
ƕƕ Helen Keller, onze inspiratie en bezielster is? Bekijk de video hier.
ƕƕ Het Europaforum 2018 plaatsvindt in Skopje (Macedonië) ? Alle info en inschrijvingen vind 
je hier: uitnodiging en inschrijving.
ƕƕ Peter Dudal onze nationale penningmeester de winnares van de Peaceposter 2018 kon ont-
moetten op de Internationale Conventie ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.facebook.com/lciMichaelScott/videos/288788675251677/
http://www.mylion.org/?language=en
https://www.facebook.com/theguardian/videos/10156906391906323/
http://www.lionsinternational.be/cms/uploads/FORUM%20SKOPJE/lions%20uitnodiging%20SKOPJE%20NL.pdf
http://www.lionsinternational.be/cms/uploads/FORUM%20SKOPJE/inschrijving%20voor%20SKOPJE.pdf
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DAR
LC Oostende organiseert jaarlijks in de zomer een uniek event op de Wellington Hip-
podroom te Oostende: Day at the Races voor een 200-tal gasten, die verwelkomd 
werden in de VIP loge met een prachtig zicht op de renbaan. Een verzorgde receptie 
en aansluitend gastronomisch diner werd aangeboden in een setting van grandeur 
en gezelligheid. Op het programma stonden spannende toppaardenrennen alsook 
begeleide backstage rondleiding naar de stallen, jockeys en weging. De aanwezi-
gen konden ook wedden op de renwedstrijden en een bookmaker was ter plaatse. 
Dhr. Jaak Pijpen gaf ter plaatse persoonlijk advies op welk renpaard te wedden, wat 
uiteraard in de smaak viel van de gasten. 
Daarenboven was dit een originele setting om te netwerken met de aanwezigen. 
Later op de avond werden de gasten ontvangen in de VIPtent voor een meesle-
pende ambiance tijdens de Vlaamse vedettenparade.  
De integrale opbrengst van dit event gaat naar de verschillende sociale projecten van de Lions Club Oostende. 

Bart Claikens - Voorzitter LC Oostende

Love terug in action
Sedert een 10-tal jaren richt de “VZW Love in action“ uit Wervik onder 
het voorzitterschap van Karin Charlet een 8-daags kamp in voor min-
der bedeelde kinderen. Begin augustus 2018 werd de realisatie van dit 
zomerkamp opnieuw mogelijk gemaakt: Karin en de 16 vrijwilligers die 
hier weer een schitterende organisatie neergezet hebben, werden dit jaar 
voor 8.500 € gesteund door LC Menen. Maar liefst 65 kinderen konden 
mee op kamp! Het programma was dagelijks heel gevarieerd en ging van 
glasbewerking over schilderen tot een heuse jamboree-sessie.
Een delegatie van LC Menen bracht een bezoekje te Westouter en zag 
dat het weerom goed was. Ook Jacques Leire, sinds jaren de sponsor 
van het project, kon weer met gepaste trots de dag afsluiten.

Filip Debo – Voorzitter LC Menen

Leoni si riuniscono a Cherasco
Zoals in vele clubs organiseert de voorzitter een reisje met de leden en partners. LC Ronse-Renaix trok in mei naar 
het prachtige Piemonte, met op het programma diverse tastings en een dag Vespa rijden in de Barolo en Barbaresco 
regio. Onze verblijfplaats was het prachtige omgebouwde klooster Somaschi Hotel Monasteri di Cherasco, tevens 
het clublokaal van de Lions Club di Cherasco. 
De eerste avond al werden wij door deze Club alle 34 ontvangen met veel eer en genoegen. Onder het goedkeurend 
oog van de burgemeester van Cherasco, in zijn prachtige stadhuis en met bezoek van Giovanni Costa, Gouverneur van 
het District 108 LA3. Signora Maria Grazia Burdisso is wellicht de meest flamboyante en opvallende voorzitster van 
alle Europese clubs, en de meeting was al even bruisend en levendig. https://www.lions.it/data/club.php?id=108238
Het was een uitstekend begin van diverse wijntastings op unieke locaties in Piemonte, ontmoetingen met de lokale 
baron Umberto Fracassi (heerlijke Langhe) en jonge actieve wijnbouwers als Enrico Crola (Nebbiolo e.a.). 
Alweer een activiteit waar een tevreden voorzitter met plezier kan op terugblikken ! 

Rob Timmermans – thans Past-voorzitter LC Ronse-Renaix 

http://www.lions-112a.be
https://www.lions.it/data/club.php?id=108238 
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Mopjes
Nadat hun vliegtuig is neergestort, kan een koppel zich redden op een onbewoond eiland. 
Niets wijst erop dat ze ooit nog zullen gevonden worden. 
De man vraagt aan zijn vrouw:  ‘Lieverd, heb je onze inkomstenbelastingen betaald voordat je vertrok?’ 
En zij antwoordt: “Nee” !!
Hij vraagt haar ook: “Heb je onze onroerende voorheffing betaald voor vertrek?” 
En zij antwoordt: “Nee” !!
Hij vraagt haar ook nog: 
“En heb je onze verkeersbelasting betaald voordat je wegging?” 
En zij antwoordt weer : “Nee” !!! 
De man springt recht, omhelst haar en kust haar uitzinnig......
Ze vraagt hem waarom hij zo blij is!
En hij antwoordt :  “Dan zullen ze ons zeeeker vinden!”
... Grap van het ministerie van Financiën ... 
  
Een Arabier gaat bij een Jood zwarte BH’s kopen. De Jood, algemeen bekend voor hun zaken doen, zegt dat zwarte 
Bh’s zeer zeldzaam zijn. Ze kosten dan ook 50 euro. De Arabier koopt er zes. Enkele dagen later komt hij terug en 
bestelt er 12. De Jood zegt dat ze nog zeldzamer geworden zijn en verkoopt ze aan 60 euro. Een maand later komt 
de Arabier terug en koopt de rest van de stock op, nu aan 75 euro het stuk.
De Jood is toch nieuwsgierig en vraagt de Arabier wat hij er mee doet. “Ik snij ze in 2 en maak er keppeltjes van en 
verkoop ze aan de Joden voor 100 euro ’t stuk.”
 
Twee mannen lopen ieder tamelijk zenuwachtig door de supermarkt, wanneer de een met zijn karretje opbotst tegen 
dat van de ander.
“Kijkt u toch een beetje uit!” “Och, neem me niet kwalijk,” verontschuldigt de ander zich, “ik ben gewoon een beetje 
nerveus. Ik zoek al een kwartier naar mijn vrouw.” “Ik ook! Ik zoek de mijne ook!”
“Waarom zoeken we dan niet samen?” “Uitstekend idee. Hoe ziet uw vrouw eruit?”
“Ze is blond, heeft blauwe ogen en volle lippen en draagt een strakke rode jurk met een royaal decolleté. En uw vrouw? 
Hoe ziet zij eruit?”
“Laat mijn vrouw maar zitten, we gaan de uwe zoeken!”

http://www.lions-112a.be
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Nuttige info
09/10/2018 LC Assenede Diederik: Lezing ‘Een waardig levenseinde’ door Wim Distelmans
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
03/11/2018 LC De Haan-Permekeland: “klassiek – modern” concert
03/11/2018 Leo’s Heuvelland: Charter Day
04/11/2018 LC De Haan-Permekeland: Koetsenwandeling
11/11/2018 LC Oostende: Concert
15/11/2018 LC Meetjesland Eeklo: Lions Filmavond
01/12/2018 LC Gent Centinelle: Charter Day
02/12/2018 LC Evergem Vlaamse Valleien: 7e Lions Music
31/03/2019 D112A: DISOC Day
25/04/2019 Bad
27/04/2019 D112A: Districtsconventie in Brugge
08/06/2019 MD 112: Nationale Conventie

Welkom aan onze nieuwe leden
Club Naam Voornaam
Blankenberge Strubbe Wim
De Panne Westkust Ameloot Luc
De Panne Westkust Waeyaert Dirk

De Pinte Millennium Baekelandt Yves
Deinze Beddeleem Jo
Evergem Vlaamse Valleien Verhasselt Nicolas
Geraardsbergen De Turck Hans
Heuvelland Desot John

Heuvelland Dewulf John
Heuvelland Bauden Marc
Heuvelland Vulsteke Benedikt
Heuvelland Decroos Francky
Knokke Zoute Declerck Jan
Kortrijk Beernaert Xavier
Kortrijk Mattelaer François
Kortrijk Platteeuw Dieter
Kortrijk Mercurius Daenekindt Bert
Kortrijk Mercurius Vandromme Lukas
Lokeren De Ruysscher Didier
Lokeren Smet David
Oostende Debrouwere Steven
Ronse-Renaix Deunynck David
Ronse-Renaix De Rouck Brecht
Sint Niklaas City Roels Michel
Waasland Creve Ben
Zwevegem Defoort Pieterjan 

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/lc-assenede-diederik-lezing-een-waardig-levenseinde-door-wim-distelmans/
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/leo-club-heuvelland-charter/
http://www.lions-112a.be/events/lc-oostende-concert-3/
http://www.lions-112a.be/events/lc-meetjesland-eeklo-lions-filmavond/
http://www.lions-112a.be/events/lc-gent-centinelle-charter-day/
http://www.lions-112a.be/events/lc-evergem-vlaamse-valleien-7de-lions-music/
http://www.lions-112a.be/events/disoc/
http://www.lions-112a.be/events/d112a-lenteconventie-in-brugge/
http://www.lions-112a.be/events/md112-nationale-conventie-2/
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 Welkom LC Gent Centinelle!

Club Naam Voornaam
Gent Centinelle Bultynck Geneviève
Gent Centinelle Buysse Sophie
Gent Centinelle De Blieck Evelyn

Gent Centinelle Delens Magali
Gent Centinelle Delaere Pamela
Gent Centinelle Claeys Celine
Gent Centinelle De Braekeleir Brigitte
Gent Centinelle Laroye Nathalie

Gent Centinelle Haesevoets Julie
Gent Centinelle Coorevits Delphine
Gent Centinelle De Neve Julie
Gent Centinelle Maere Julie
Gent Centinelle Boerjan Danielle
Gent Centinelle Tanghe Ann-Sofie
Gent Centinelle Coppens Annick
Gent Centinelle Deguelle Daisy
Gent Centinelle Maere Florence
Gent Centinelle Van Den Hauwe Erika
Gent Centinelle Michels Sophie
Gent Centinelle Van Den Neucker Nele
Gent Centinelle Naudts Cathy
Gent Centinelle Daelman Marijke
Gent Centinelle Pots Annemie

In memoriam

Club Naam Voornaam

Ninove Meert Jozef

Kortrijk De Meestere Pierre

Oostkamp Lambrecht Bruno

Geraardsbergen Van der Zwalmen Jacques

Gent Scaldis De Wilde Ivan

De Haan Permekeland Bauwens Laurent

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

Deadline artikels flash oktober: 20 september

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