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Beste Lions vriendinnen en vrienden,
 
Ja, het G A T zal langzaam maar zeker zijn weg vinden in al onze clubs.
En weten jullie wie ons hierbij ook kan helpen? De ambassadeur van de club. 
Toegegeven de club ambassadeurs waren een beetje in de vergeethoek geraakt. Begrijpelijk daar 
het GAT onze volste aandacht genoot.
Wie is hij nog weer? Een Lion die open staat voor alles wat buiten zijn club leeft binnen het Lionis-
me. Hij is intrinsiek gemotiveerd en wil zich meer verdiepen in de werking van onze internationale 
organisatie. Niet alleen op clubvlak maar eveneens op alle hogere echelons, van de zone via het 
gewest tot het district, ja zelfs tot het nationaal en internationaal niveau toe!
Met zijn steeds uitgebreidere kennis zal hij voor ieder lid van zijn club, van de aantredende voor-
zitter tot het laatst geïntroduceerd lid, een vaste steun zijn over alles wat Lionisme in de brede 
zin van het woord aangaat. Het beste zou nog zijn dat hij tijdens iedere vergadering het woord 
voor maximum 5 minuutjes krijgt teneinde belangrijke Lionsthema’s toe te lichten: “De minuut 
van de Lions Ambassadeur”. 
Kan een ambassadeur eveneens fungeren als club LCIF-coördinator? Waarom niet! Al is de ene 
meer algemeen en de andere meer op een welbepaald doel gefocust, beiden vinden de inspiraties 
van hun tussenkomsten op de internationale website “Lions.org”, een onuitputtelijke bron van 
informatie.
Heeft jullie club nog geen ambassadeur? Zorgen jullie hier zo vlug mogelijk voor? Trouwens, op 
19 januari 2019 zal in ons district een specifieke vorming georganiseerd worden om hen te hel-
pen hun functie zo briljant en attractief mogelijk uit te voeren. 
Ik kijk er alvast naar uit en ben ervan overtuigd dat we allen samen de leuze van onze internatio-
nale presidente in werkelijkheid zullen omzetten: we go “Beyond the Horizon”.   

Thierry Serck, Gouverneur Lions District 112A 2018-2019
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Stem LIONS !

De grootste serviceclub ter wereld: meer dan 1.450.000 leden in 210 landen !
De best werkende NGO ter wereld om mee samen te werken volgens de Financial Times!

Krijgt het hoogste aantal sterren van de Charity Navigator!
Geëngageerde en geïnformeerde vrijwilligers !

5 programma’s : zicht, honger, milieu, kinderkanker, diabetes !

Moeten we ‘getraind’ worden tot ‘goede’ 
Lion???
Lions heeft leiders nodig, goede leiders. Bovendien is een basisbeginsel bij Lions zoveel mogelijk leden de kans te 
geven een leidinggevende rol op te nemen – daarom hebben we op club-, zone- en districtsniveau de regel van man-
daten van één jaar – met hier en daar een uitzondering op districtsniveau.
Dit vergt van onze organisatie en van onze leden een stevige opleidingsinspanning – zonder zou teveel kennis en 
ervaring verloren gaan.
Wie kennis wil nemen van het opleidingsaanbod van Lions kan een kijkje nemen op de website van Lions Clubs Inter-
national, Member center http://members.lionsclubs.org – bekijk bv. de rubriek ‘Leadership’. Héél warm aanbevolen!
Als district plannen we volgende opleidingssessies:

• Opleiding nieuwe leden: wordt georganiseerd per gewest, timing: maart - april- 2019
• Opleiding nieuwe besturen, met specifieke aandacht voor de taak van GAT-voorzitter, GMT,GST,GLT op clubni-

veau:  zaterdag 4/5/2019
• Opleiding zone-en gewestvoorzitters: zaterdag 23/3/2019
• Opleiding Lions-ambassadors: zaterdag 19/1/2019, met PID Elisabeth Haderer als gastspreker!
• Voor onze Leo’s: al deze opleidingen staan ook open voor deelname van Leo’s – allen daarheen!

Als uzelf specifieke opleidingsnoden wil signaleren stuur gerust een mailtje aan vervincktpatrik@gmail.com

The more Club members feel needed in their Lions-
club, the more likely they are to be there, and on time!

ƕƕ Er 48.422 Lionsclubs ter wereld zijn en dat je al deze clubs kan vinden op de website van 
Lions Club International ? Toets jouw locatie in op https://directory.lionsclubs.org/?language=EN

ƕƕ Leo Club Heuvelland op 3 november chartert? Alle info vind je hier.

ƕƕ We met de Werkgroep BAD volgend jaar met vol enthousiasme gaan voor de 10e editie! 
Vooraf echter de debriefing voor de editie 2018. Daarom nodigen we jullie graag uit op de ze-
tel van Eandis Kortrijk  - één van de externe sponsors -  op woensdag 14 november 2019 om 
19:00. Hier de uitnodiging .We hopen je er te ontmoeten!

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://members.lionsclubs.org
mailto:?subject=
https://directory.lionsclubs.org/?language=EN
http://www.lions-112a.be/events/leo-club-heuvelland-charter/
http://www.lions-112a.be/?post_type=events&p=9705&preview=true
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DISOC – zondag 31 maart 2019
 Elke zone van het district (DI) organiseert een evenement waarop hun sociale (SOC) kunnen worden uitgenodigd.
Verschillende zone’s hebben reeds hun zone-evenement bepaald, anderen zijn nog volop aan het broeden.
Zoek het niet te ver. 
Hands-on. Simpele catering. Veel leute. Ontspanning. Familie. Vrienden. Jeugd. Sociale doelen.
Wie nog hulp zoekt: werner.van.oosterwyck@advocaat.be

Formidabele ‘brillen-oogst’
 Een bijzonder lid van LC Heuvelland, Jeroen Porteman, heeft zijn schouders gezet 
onder de brillenactie, overtuigd van het hele grote nut dat deze prioriteit van de Li-
onsorganisatie aan mensen in nood kan geven. 
Hijzelf heeft ook andere organisaties gemotiveerd : scholen, de kerkgemeenschap 
van Ieper, wereldmissiehulp enz.
Een titanenwerk was het, maar Jeroen deed het. En het resultaat mag er best we-
zen.
Liefst 35 kartons met brillen werden geduldig vergaard, die door het MD naar Le Ha-
vre (Medico France) vervoerd zullen worden. Van daaruit worden deze na reiniging 
en afstelling van de brillen en glazen, verscheept naar derde wereldlanden.
Een schatting geven van hoeveel er in zitten hebben we niet, maar een paar duizend 
mensen zullen hierdoor toch weer beter en gelukkiger functioneren. Dit is pas lio-
nisme – dank je, beste Jeroen. Proficiat !

Jan Robijn - LC Heuvelland

Nationale en Europese muziekwedstrijd 
2018-2019: klassieke gitaar
Het MD 112 neemt sinds 1998 deel aan de Europese Lions muziekwedstrijd en kon zich reeds 
verheugen op 2 x de eerste, 2 x de tweede en 2 x de derde prijs. De wedstrijd wil jonge geta-
lenteerde musici aanmoedigen en begeleiden. Elk jaar is een ander instrument aan de beurt: 
dit jaar de klassieke gitaar. De kandidaat die MD 112 zal vertegenwoordigen op het Europa 
Forum wordt aangeduid via een nationale wedstrijd. De selectieproeven vinden plaats op 
zaterdag 13 april 2019 vanaf 9 uur in het filiaal van Piano’s Maene, Aragonnestraat, 37 in 1060 Brussel en zijn gratis 
toegankelijk voor het publiek.                                                                                    
De finale met de drie best gerangschikte kandidaten wordt dit jaar georganiseerd door district C en zal plaatsvinden 
op zondag 12 mei 2019 om 17 uur in het CC De Zandloper in Wemmel, inkom € 25. Kaarten te bestellen via LC Brus-
sel Hoofdstad.                                           
Elke kandidaat kan voor logistieke steun beroep doen op het peterschap van een Lionsclub. Misschien 
vindt u in uw familie of kennissenkring een talentvolle gitarist? Inschrijven ten laatste op 9 maart 2019.                                                                                                                                            
Info www.lions112a.be voor het inschrijvingsformulier. jan.van.eyck@telenet.be

Jan Van Eyck - LC Tielt                                                                                                                                                                                                     

ƕƕ De jaarlijkse Algemene Vergadering plaats vindt op zaterdag 1 december en elke club 
moet vertegenwoordigd zijn ? 

ƕƕ Dat de Leo’s ook een Flash hebben ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
mailto:werner.van.oosterwyck%40advocaat.be?subject=
mailto:jan.van.eyck%40telenet.be?subject=
https://mailchi.mp/85c34d3ab1ad/new-leo-flash-april-290967?e=72ed3c48e0
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IBIS
Na Koningin Mathilde en Koning Filip, Hilde Crevits, Radio Gaga is ook L.C. Oos-
tende BO4 aan de beurt om van dichtbij kennis te maken met het reilen en zeilen 
van het KONINKLIJK WERK IBIS. 
Omgeven door water, op wandelafstand van zee en strand, wordt in een eigen-
tijdse infrastructuur een thuis en een opleiding gegeven aan 110 jongens die 
veelal omwille van een grote zorgvraag extra ondersteuning en begeleiding nodig 
hebben.
IBIS is een huis met een gezinsvervangend karakter waar totaalzorg wordt aan-
gebo-den en waar de toevertrouwde kinderen een veilig onderkomen krijgen.
De totaalzorg is onvoorwaardelijk. Alle kinderen, tussen 6 en 16 jaar, verblijven 
in het internaat. Ook in weekends en vakanties wordt in opvang en begeleiding 
voorzien.
Binnen die veilige thuishaven volgen leerlingen lager onderwijs of maritiem technisch secundair onderwijs.
LC Oostende BO4 probeert elk jaar een steentje bij te dragen zodat de IBISjongeren het hele jaar door schoolse en 
buitenschoolse ervaringen kunnen opdoen. 
Na dit hartverwarmende bezoek weten ook wij nu ook waar de centen naartoe gaan en dat motiveert ons des te meer.

Sabine De Loore-Vandemeulebroucke - Voorzitter LC Oostende BO4            

LEO-club in oprichting in Geraardsbergen
Een Lionsclub zonder LEO’s is maar een halve club vonden een paar van 
onze leden.  Op een introductie-ontbijtvergadering in april kwamen een 
aantal initieel geïnteresseerde jongeren samen om omstandig te worden 
geïnformeerd over het “LEO-schap”.  Met de hulp van Kristof De Roy en 
Tine Bultinck konden wij voldoende aspirant-LEO’s enthousiasmeren om 
de zaak op de rails te zetten.  Momenteel steken al 16 onder hen hun 
sterke schouders onder het project en kunnen we al spreken van een 
LEO-club in oprichting met een effectief werkend bestuur.  Nu de eerste 
goede doelen kiezen en stilaan beginnen met de fundraising activiteiten.  
Of het een quiz of een Casino-avond wordt valt nog te bezien, maar dat 
het een vliegende start wordt staat vast.  Het ziet er ook naar uit dat 
onze LEO’ s zich in een eerste fase vooral zullen toespitsten op jeugd-ge-
relateerde projecten binnen onze stadsmuren.(Ondersteboven, Marbol/
Mee-ander of het Huis van het kind).
We hopen binnenkort een charterdatum te kunnen prikken. 
Een dikke merci aan Kristof De Roy voor de voortdurende steun!

Geert Lenvain – LC Geraardsbergen

ƕƕ Er een infosessie plaatsvindt over de Youth Exchange op 11/11/11 voor de districten 
A en B samen in Dworp Hanenbos, Lotsesteenweg 103,1653 Dworp. Hier het volledig artikel).
Alle info patrick.seynaeve@gmail.com

ƕƕ Noteer nu reeds 27 april 2019 voor onze Districtsconventie – Howest Brugge

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/document/youth-cam-and-exchange-2019/
mailto:patrick.seynaeve%40gmail.com?subject=
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Onbekend is onbemind
Waar gaat het over? Onbekend is onbemind. De Voedselbanken. 
Bedelen zou ik het niet noemen, eerder en sociaal engagement waarbij we de unieke gelegenheid krijgen aan het 
brede publiek te tonen waarvoor de Lions en onze L.C. Damme-Zwin staan. Een ideale gelegenheid om te communi-
ceren met de bevolking en ons als Lions bekend te maken. Jorg die bij de start van zijn contactname met de klanten 
van de supermarkt zich eerst wat onwennig voelde, was meteen aangenaam verrast door de wisselwerking met de 
mensen die hij aansprak. De interactieve communicatie was hartverwarmend. Sommige mensen vertelden dat zij 
het zelf nodig hadden en daardoor geen bonnekes konden aankopen. Andere mensen vertrouwden ons toe dat zij 
het geluk hadden gehad dat zo’n initiatief bestaat en dat ze, hoewel zij het zelf niet breed hadden toch een bonneke 
wilden kopen als blijk van dank voor onze inzet. Eigenlijk is het sociaal dienstbetoon en verkopen. Het concept zo 
aanbrengen dat de klanten inzien dat ze door het aankopen van één of meerdere waardebonnen iets nuttigs kunnen 
doen dat bruikbaar is voor de mensen die het meer nodig hebben dan zijzelf. 
Voedselbanken 18-24 oktober 2018.

Léo(once) Stockman - Secretaris LC Damme-Zwin 

De Lokerse Lions kiezen het ruime sop
26 augustus was het tijd voor de jaarlijkse zomeractiviteit van Lionsclub Lokeren. 
Dit jaar was het de beurt aan het mooie Gent om de Lokerse Lions warm welkom 
te heten. Op het programma stond een boottocht op de Leie met de Gentse Barge, 
een bijzonder mooie reconstructie van een 18de-eeuwse trekschuit.   
Om 11u in de ochtend, in de schaduw van Hippoliet Metdepenningen, oud-advo-
caat en stafhouder aan de balie van Gent, scheepten de Lokeraars in op de Barge, 
om koers te zetten naar Sint-Martens-Latem en terug.
Naast 2 bijzonder bedreven schippers was ook Willem aan boord, een bijzonder 
bedreven en gedreven accordeonist, die het instrument zelfs kon bespelen zonder 
het aan te raken… 
De tocht voer langs de achterkant van de Gentse huizen naar een prachtig landschap waar men zicht had op prach-
tige tuinen en het bijzonder schilderachtige Leie-landschap. Tijdens de tocht was er veel praatplezier en ook eens 
schitterend buffet, waarbij de aperitief werd aangeboden door past-voorzitter Peter Beunen. Rond 17u waren de 
leden terug in Gent met de zekerheid dat de afwezigen ongelijk hadden. 

Roeland Vereecken – secretaris LC Lokeren

Skopje Europaforum 2018
Eind oktober is het zo ver. Het Europaforum, de Europese hoogmis van het Lionisme, vindt plaats in 
Skopje Macedonië van donderdag 25 tot zondag 28 oktober.
Ons district tekent voor 14 afgevaardigden + 1 Leo. Zowat alle zones sturen dit jaar een afgevaardigde.
In totaal zullen 63 Lions vriendinnen en vrienden deelnemen aan dit Forum. 
Naast de openbare zittingen, Get Together en galadiner hét moment om verschillende workshops en seminaries mee 
te pikken. Veelal is dit de kans om ruimere inzichten in onze beleving van Lionisme te verkrijgen.
En, of course, na de inspanning is er de ontspanning, onder vorm van een gezellig samenzijn tussen alle vrienden en 
vriendinnen van het MD 112 in het algemeen en van district A in het bijzonder.
Lionsgrtz

Bernard De Dobbeleer - LC Ronse - Commissie Internationale Conventies en Europaforum 2018-2019

http://www.lions-112a.be
https://europaforum2018.org/
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LC Gent-Gand zoekt zich ‘blauw’ naar ge-
paste bouwgrond!
VZW Lionshulp (www.lionshulp.be), destijds opgericht door LC Gent-Gand, 
is een zeer goed werkende voorziening Bijzondere Jeugdzorg die opvang 
biedt aan 27 adolescente meisjes. 22 meisjes verblijven residentieel in leef-
groepen, 5 worden ambulant begeleid, al dan niet onder de vorm van bege-
leid zelfstandig wonen. 
De jarenlange ervaring leert dat de overgang van de ‘leefgroep’ naar ‘alleen 
wonen’ een te grote stap is. Daarom wenst Lionshulp ook tussenvormen 
zoals kamertraining en studiotraining aan te bieden. Om dit te kunnen ver-
wezenlijken moet de bestaande voorziening echter uitgebreid worden met 
studio’s. Het gebouw, gelegen op de Golfweg 1 te Gent, biedt echter geen 
mogelijkheid tot deze uitbreiding en voldoet bovendien steeds minder aan de als maar strengere milieueisen. 
Sinds ruim een jaar is LC Gent-Gand op zoek naar bouwgrond te Gent waar een nieuwbouw kan worden opgericht 
die voldoet aan de wensen van de vzw en de milieunormen. Om de bouwkosten beperkt te houden wordt uitgekeken 
naar een ‘Blauw’ ingekleurde gemeenschapsgrond tussen de 3000 en 5000 m². 
Dankzij recente persaandacht komt het dossier hopelijk in een nieuwe versnelling. 

Jean Van Heuverswyn - LC Gent-Gand

“ NEW VOICES “
Tijdens de Internationale Conventie in Las Vegas heeft International President Gudrun Yngvadottir het initiatief “New 
Voices” gelanceerd. 
Het doel is een betere gendergelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen Lions Club International (LCI) na te stre-
ven. Vrouwen die actief zijn binnen LCI krijgen niet altijd de waardering in verhouding tot hun inzet, mede omdat hun 
activiteiten onvoldoende aan bod komen.
Indien meer aandacht wordt geschonken aan hun initiatieven, indien zij worden uitgenodigd om hun stem te laten 
horen, zal men een tweevoudig objectief bereiken: de groei van het aantal vrouwelijke leden en de promotie van vrou-
welijk leiderschap binnen LCI. 
Dit initiatief is evenwel niet uitsluitend voor vrouwelijke lions bestemd. Mannen en vrouwen worden uitgenodigd om 
samen aan de verdere groei van LCI te werken, ook in het kader van “New Voices“. Samenwerking is de enige manier 
om de hierboven genoemde doelstellingen te halen.
Binnen elk district zal een “New Voices” team worden opgericht om de Gouverneur bij te staan in het ontplooien van 
dit nieuw initiatief dat ertoe strekt de vrouwelijke lionsleden een ruimer podium te geven binnen de Lions.

Christian Vergaert - GMT Coordinator voor District 112 A

ƕƕ Je het verslag van de Raad van bestuur van Medico hier kan lezen ?

ƕƕ Je ook langere artikels over projecten die jouw club aan het hart liggen kan laten publiceren 
in de LION ? Volgende deadline LION is 15/11/2018.

ƕƕ LC Gent Centinelle op 1 december chartert ? Zij hebben alvast een prachtige website https://
www.lionsclubgentcentinelle.be/

ƕƕ Er een MyLion app bestaat? Ga naar Google Play of Apple App Store en download “MyLion”. 
Je hebt je Lions member ID (Oak Brook#) nodig (5 of 6 cijfers), die je, na inloggen, terugvindt 
in de Directory Online op de site van MD112, of navragen bij je clubsecretaris. 

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lionshulp.be
https://weserve.org/newvoices/
http://www.lions-112a.be/verslag-raad-van-bestuur-medico-van-15-9-2018/
http://www.lions-112a.be/events/lc-gent-centinelle-charter-day/
https://www.lionsclubgentcentinelle.be/
https://www.lionsclubgentcentinelle.be/
http://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/md-112.html
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Een lach en een traan
Zo vergaat het elke lionsclub, zo ook in het Houtsche bij onze Lions Club Oostkamp.
De lach om het plezier en de fierheid bij het vernemen dat ons stichtend lid en past-Gouverneur Jo Lantsogt een 
hoge internationale Lions onderscheiding heeft gekregen. Dr. Naresh Aggarwal, International President verleende 
aan Jo in mei 2018 de “Award for outstanding service to Lions Club International”. Jo heeft im-
mers als voorzitter van de nationale commissie statuten de statuten van het MD herwerkt en 
herschreven.
De traan om het heengaan van één van onze jongere leden Bruno Lambrecht die op 6 augustus 
thuis, omringd door zijn vrouw, zijn twee dochters en zijn zoon op 52 jarige leeftijd overleed. Een 
stille kracht, overtuigd Lions lid, past Voorzitter en met reeds verschillende Lions verwezenlij-
kingen.
We putten uit deze lach en traan de rotsvaste overtuiging om verder te gaan met We Serve, 
weliswaar nu onder nieuwe “G” structuren.

Philippe De Wulf – Secretaris LC Oostkamp

http://www.lions-112a.be
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Nuttige info
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
14/11/2018 Bad: Debriefing editie 2018
15/11/2018 LC Meetjesland Eeklo: Lions Filmavond
01/12/2018 LC Gent Centinelle: Charter Day
16/11/2018 LC Blankenberge: Oester & Kreeftenfestival
01/12/2018 MD 112: Algemene vergadering
02/12/2018 LC Evergem Vlaamse Valleien: 7e Lions Music
02/12/2018 LC Gent Gandalys: Gospel for Life
19/01/2019 D112A: Opleiding Lions Ambassadors
28/02/2019 LC Kortrijk: Filmgala
23/03/2019 D112A: Opleiding nieuwe Clubbesturen
31/03/2019 D112A: DISOC Day
25/04/2019 Bad
27/04/2019 D112A: Districtsconventie in Brugge
04/05/2019 D112A: Opleiding nieuwe Zone- en Gewestvoorzitters
08/06/2019 MD 112: Nationale Conventie

Welkom aan onze nieuwe leden
Club Naam Voornaam
Gent Gand Vander Eecken Stéphane
Gent Scaldis Laurent Christophe
Herzele Moens Alain
Oostende Synaeghel Luc
Ronse-Renaix De Rouck Brecht
Sint Niklaas City Colleman Yves
Waasland Luyckx Patrick
Waasmunster Scaldiana Dombrecht Jeroen

In memoriam

Club Naam Voornaam

LC Blankenberge Monset Ludo

LC Waasland Van Goethem Guy

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

Deadline artikels flash november: 20 ktober

http://www.lions-112a.be
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/?post_type=events&p=9705&preview=true
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-blankenberge-oester-en-kreeftenfestival-2/
http://www.lions-112a.be/events/lc-evergem-vlaamse-valleien-7de-lions-music/
http://www.lions-112a.be/events/lc-gent-gandalys-gospel-for-life/
http://www.lions-112a.be/events/lc-kortrijk-filmgala/
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/
http://www.lions-112a.be/in-memoriams/
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