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Goede vrienden,

Waarom is het aantal Lionsdames in ons district voor het ogenblik bijzonder laag? 
Hebben de heren van ons district 112A iets tegen dames? Zeker niet!
Erkennen zij de toegevoegde waarde van dames in het Lionisme? Zeer zeker!
Staan zij open voor dames in het Lionisme? Zeker wel!
Zullen zij dames aanzetten om Lion te worden? Da’s zeker!
Waarom dan?
Enkel om historische redenen.
De origine van het Lionisme is bekend: een mannelijke businessclub uit Chicago die een bijko-
mende wending gaf aan hun club om sociale projecten te ondersteunen. Duizenden mannen-
clubs werden op dezelfde wijze opgericht over de ganse wereld.
Tijden veranderen.
In 1987 werden de statuten van onze internationale organisatie aangepast. Vrouwen werden 
eindelijk met open armen ontvangen om Lion te worden: om zich in volle vriendschap ten dienste 
te stellen van minderbedeelden, van mensen met een beperking, kortom van alle noodlijdenden. 
Eindelijk werd erkend dat dames een verrijking zijn voor onze internationale organisatie om nog 
meer service te kunnen verlenen.
Moeten clubs daarom veranderen? Zijn één gender clubs ‘passé’ ? Moet iedere club verplicht 
gemengd worden? Geen sprake van!  Iedere club blijft vrij!
Op het ogenblik van het verschijnen van deze Flash heb ik 34 clubs bezocht. Allemaal mannelijke 
of vrouwelijke clubs. Stuk voor stuk clubs die onze volste appreciatie verdienen. Stuk voor stuk 
clubs waar ik met evenveel plezier en gezelligheid de vriendschap heb mogen beleven als hun 
uitzonderlijke activiteiten en belangeloze inzet voor sociale projecten heb mogen bewonderen. 
Wat is en blijft het belangrijkste? Het verenigingsleven en de dienstverlening! Daar is het hem om 
te doen. Alleen daarom.
Wat een fantastische organisatie zijn wij! 
Laat mij besluiten met 2 woorden die ik zonder twijfel nog een oneindig aantal keren zal herhalen:
DANK U

Thierry Serck, Gouverneur Lions District 112A 2018-2019W
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De 55ste club in ons 
district !
Op zaterdag 1 december 2018 charterde een nieuwe dames-
club: LC Gent Centinelle.
De club werd op initiatief van Ann-Sofie Tanghe, Annick Cop-
pens en Julie Maere gesticht en dit onder het peterschap van 
LC De Pinte Millenium en meterclub LC Wargem Ascot.
De dames zetten een geslaagde academische zitting met aan-
sluitend een spetterend avondfeest neer.
We wensen LC Gent Centinelle alle succes toe!

Save The Date
LIONS AMBASSADEURS District 112A op zaterdag 19 januari 2019.
Kasteel Clayes-Bouüaert, Kasteeldreef 2-6 te 9030 Mariakerke (Gent)
In 2014 werd deze nieuwe functie in het leven geroepen in ons district 112A als één van de pij-
lers van de leuze van onze past Gouverneur Roland Depaepe ‘Remember Why ?’
In iedere Lionsclub werd gezocht naar één intrinsiek gemotiveerde Lion met interesse om zich 
meer te verdiepen in de werking van het Lionisme op het lokaal, district, nationaal en internatio-
naal niveau en deze kennis ook door te geven aan zijn clubleden.
Wie interesse heeft om Ambassadeur te worden van zijn Club neemt best contact op met zijn 
zone-voorzitter. Er zijn nog een twaalftal Lionsclubs die geen Ambassadeur hebben...
Op zaterdag 19 januari 2019 komt Elisabeth Haderer de ambassadeurs toespreken en het “New 
Voices” programma toelichten.
Elisabeth is Immediate Past International Director en nu Constitutional Area Leader Europe 
“New Voices” Zie haar volledig profiel: https://nl.linkedin.com/in/elisabeth-haderer-8b87551

Luc Masureel - 1ste Vice Gouverneur

Cabo Verde
Ooit, halverwege 2013, had Mevr. Katelijne Roose die in Kaapverdië een B & 
B uitbaat, een ongeval in de bergen, met als gevolg, een dubbele voetbreuk, 
maar geen krukken. Toen kwam zij op het idee krukken en rolstoelen te laten 
sturen naar het hospitaal Ribeira Grande op het eiland Sante Antoa. Toen dit 
ter ore kwam van een oud-directeur van het ziekenhuis in Knokke-Heist, ging 
de zaak aan het rollen. Het ziekenhuis zou naar een nieuwbouw verhuizen en 
er zou zeker materiaal vrijkomen. In Ribeira Grande werd een ‘wishlist’ op-
gesteld. Deze werd voorgelegd aan de mensen van AZ Zeno en de wishlist 
werden 2 containers met allerhande ziekenhuismateriaal en meer.
5 jaar later, na bijna 17.000 € te hebben bijeen gespaard, geschonken door 
organisaties zoals LC Damme-Zwin, grote en vele kleine geldschieters, is het gelukt. De containers zijn aangekomen. 
En hoe was de ontvangst? Een aantal van de materialen staat al geïnstalleerd. De commentaren waren. Hoe super is 
dit, of hoe degelijk is dat. Hoe welkom zijn de uniformen…Een idee werd realiteit.

Léo(once) Stockman - Secretaris LC Damme-Zwin 

ƕƕ Sinterklaas 550 klaaskoeken voor de volgende voedselpakketten leverde bij LC Zweve-
gem? Kijk hierWist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://nl.linkedin.com/in/elisabeth-haderer-8b87551
https://www.facebook.com/lionsclubzwevegem/photos/a.1865982627019617/2243005915983951/?type=3&theater
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Het “Kerstdorp van Latem”
LC Sint-Martens Latem  
Wat zijn de succesfactoren voor dit een unieke concept in België dat meer dan 
60.000 euro opbrengt ten voordele van meer dan 20 initiatieven?
Lions Club Sint-Martens-Latem organiseert (LC SML) voor de 16de keer het 
“Kerstdorp” in samenwerking met de gemeente van Sint-Martens-Latem. Dit 
initiatief is uitgegroeid tot een uniek concept in België en wordt zowel binnen 
de Lions als door de buitenwereld als een succesvol evenement aanzien. Ze-
ker, er zijn ook andere Lions-evenementen die groter zijn of meer opbrengen, 
maar die delen nagenoeg dezelfde factoren die het tot een succes brengen. 
Eén van die factoren is het feit dat de ‘Goede Doelen’ rechtstreeks worden 
betrokken bij dit initiatief. LC SML biedt hen immers de mogelijkheid om aan-
wezig te zijn op het Kerstdorp. Dit biedt hen niet alleen de mogelijkheid om 
wat extra geld in het laadje te brengen, maar bovenal om hun organisatie aan 
het publiek kenbaar te maken en dus extra sympathie en appreciatie te krijgen 
voor hun werking. Lees hier verder.

Contactpersoon Kerstdorp Lions Club Sint-Martens Latem: Dirk Wauters 
(0495/59.10.71)
Ook dit jaar zal er een nieuwe editie doorgaan op 15 en 16 december, dit wordt 
voorafgegaan door ons kerstconcert op vrijdagavond 14 december.
Meer info, het programma en sfeerbeelden (van editie 2016): https://www.
kerstdorp-latem.be/

Dirk Wauters – LC Sint-Martens-Latem

Straatvoetbal
Met voetbalsterren en zonder voetbalmakelaars
Elk jaar op een zondagmorgen in oktober vindt in de vier deelgemeen-
ten van Oostkamp het straatvoetbal plaats; een voetbalcompetitie 
voor niet-aangesloten jongeren onder de 12 jaar, georganiseerd door 
de gemeentelijke sportraad. 
Onze Lionsclub sponsort deze gebeurtenis al jaren en geeft zo een 
meerwaarde aan het tornooi en de jonge spelertjes. Het tornooi ein-
digt steevast met een ‘penalty-cup’ tussen de lionsleden en het ge-
meentebestuur en dit steeds met wisselend succes. 
Dit jaar vond op 7 oktober de 30ste editie plaats met een felbevochten 
penalty-cup, beslecht in het voordeel van het gemeentebestuur. Een 
deelnemer aan de penalty-cup, ad hoc verslaggever en tevens Lionslid 
verwoordt het als volgt: 
“Het was alsof hij net de trofee van ‘beste gemeente’ had gewonnen. De burgemeester legde alvast de druk op onze 
schouders, scoorde als eerste een punt...Wij vochten als leeuwen, maar tot scoren kwam het niet. Met finaal een 
dame achter de bal werd de Penalty Cup beslecht in het voordeel van de lokale politici. De flow, de vibe, de positieve 
invloedssfeer waarin ze zich bevinden moet hen vleugels hebben gegeven. We hebben ons beste beentje voorgezet, 
het mocht niet baten, we hebben het plein wél met opgegeven hoofd verlaten.”

Philippe Dewulf – LC Oostkamp

ƕƕ Lions op  Radio 2 waren ?  Een mooi interview over het ICC kamp voor blinden en slecht-
zienden. Met een prachtige afsluiter op 4:57 ! https://youtu.be/w9h5aipCdXwWist je dat?

LC SML bijdrage per Goed 
Doel gevisualiseerd op de 
Kerk creëert sympathie 
bij de bezoekers.

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/het-kerstdorp-van-latem-van-lc-sint-martens-latem/
https://www.kerstdorp-latem.be/
https://www.kerstdorp-latem.be/
https://youtu.be/w9h5aipCdXw
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Special Olympics
De missie van Special Olympics is ‘Het leven van mensen met een verstan-
delijke beperking veranderen via sport’.
Op 27 september organiseerde Special Olympics (S.O.) een Sponsor en 
Partner Summit in Waterloo, waarop ook Lions Club International was uit-
genodigd.
Momenteel zijn er in België ongeveer 16.500 atleten aangesloten bij S.O. 
en de organisatie heeft als doel om 20.000 atleten te bereiken tegen 2020.
S.O. bestaat wereldwijd 50 jaar en volgend jaar 40 jaar in België.
Het hoogtepunt van het werkjaar zijn de Nationale Spelen die S.O. Belgium 
jaarlijks organiseert. Duizenden vrijwilligers zetten zich dan in om van dit 
evenement een onvergetelijk moment te maken, zowel op sportief als op 
menselijk vlak. Volgend jaar tijdens het Hemelvaartweekend, vinden deze 
spelen plaats in Sint-Niklaas en Beveren.
Er waren er aantal toespraken waaronder ‘Waarom doen de sponsors dit’ en getuigenissen van enkele atleten waar-
om ze zo graag deelnemen aan deze S.O., zowel in België als wereldwijd. Ook werden sponsormedailles uitgereikt 
door een atleet aan vertegenwoordigers van de sponsors. 
Meer info kan je hier lezen: www.special-olympics.be/wp-content/uploads/2018/09/Persdossier-2018-NL.pdf

Frank Arbyn - 2e Vicegouverneur District 112A

‘Ironman for Wheels’
Eind september organiseerde LC Gent Leieland hun familiedag met een wandel- en 
fietstocht door de Kalkense Meersen onder een oogverblinde zon. Lionslid Gunter 
Verherbrugghen stelde zijn bedrijfsgebouw ter beschikking om honger en dorst te 
laven. De cava-apero en schitterende barbecue werden er aangevuld met door de 
eega’s smakelijke gebakken taarten, gebak en cakes. Maar de actie van ons lionslid 
Ephrem Devos sprong er in het oog. We konden er proeven - en uiteraard ook kopen 
- van de zelfbereide kweeperengelei van zijn echtgenote Katrien. De verkoop van 
deze kweeperengelei is maar één van de vele fundraising activiteiten die Ephrem 
organiseert voor ZIJN eigen goed doel ‘Ironman for Wheels/Ten Dries’. Ephrem ge-
tuigt: lees hier het volledig artikel.

Als Lions club zijn we fier en ‘believer’ in Ephrem en ondersteunen we maar al te 
graag zijn ‘Ironman for Wheels’. Alle acties en belevenissen van Ironman For Wheels 
zijn te volgen via de website www.ironmanforwheels.com, de Facebook- en Insta-
grampagina “ironmanforwheels”

ƕƕ De internationale Lions website volledig vernieuwd is ? Klik hier www.lionsclubs.org/en

ƕƕ Peter Dudal enkele video’s maakte in Sköpje ? Bekijk die hier

ƕƕ Ons MD 10.000 € heeft gestort voor de tsunamiramp in Sulawesi (Indonesië) ?

ƕƕ De Special Olympics Healthy Athletes Program dit jaar zal doorgaan van woensdag 29 mei 
2019 tot en met zaterdag 1 juni 2019 te Beveren-Waas ?

ƕƕ Er geen Flash in november is uitgekomen wegens gebrek aan artikels ? Wees trots op jullie 
verwezenlijkingen en deel ze via een kort artikel in de Flash !

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.special-olympics.be/wp-content/uploads/2018/09/Persdossier-2018-NL.pdf
http://www.lions-112a.be/?p=9751&preview=true
http://www.ironmanforwheels.com
http://www.lionsclubs.org/en
https://www.facebook.com/peter.dudal/posts/10217272227860834?__xts__[0]=68.ARAwsdIATaoCy0glrejUQ5GC_lzKBCEblJDi4uQRuY4QKJTrvWLIFq03qPdOEHtmaMyxIjC0v9mX_5PE_RrQ9LLMwcfpGtTkGAKMzo4Rzth-C1ckgMUarrmh-uD7eBbBPlnHs4eCoYuUiH04aSi39FEfPTXTYjIsd8NahKM2R3sj8uScc8dPVRKiuLYmRUOLWRGcFUfMAQI2eOf2ZsJBhX5qESTCF-pcRUN-WTVZXsJzMdyPyW4-Ja8EaAm4_puLjZ23_G06fOE4AxhZQKuCoVuAaQ&__tn__=-UC-R
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In de gevangenis
Op een koude zaterdagochtend ontving Directeur Hans Claus enkele leden van Leo 
Club Herzele in de gesloten gevangenis van Oudenaarde. Sinds 1936 dient dit ge-
bouw als strafhuis, hoofdzakelijk voor langgestraften. Dankzij Yves Van Den Berge 
(lid van peterclub LC Herzele) ervaarden wij één van de meeste verrijkende zater-
dagvoormiddagen als club. Na de nodige formaliteiten startte de rondleiding en al 
snel kwamen we in contact met gedetineerden. We ervaarden alle aspecten van het 
georganiseerde gevangenisleven: de bezoekkamer, de ontvangstruimte waar kinde-
ren hun papa één keer per week kunnen bezoeken, de intieme ruimte, isoleercel, wer-
kruimtes, recreatieve ruimtes etc. Alle gedetineerden werden door de kwartierchef 
naar hun cel geleid zodat wij ‘veilig’ een cel van een gedetineerde konden bezich-
tigen. De rondleiding eindigde met een uiterst interessant gesprek met Directeur 
Claus over het leven als gedetineerde in een gesloten instelling. Bevooroordeeld stapten we één voor één de zwaar 
bewaakte gevangenis van Oudenaarde binnen, maar enkele uren later begaven we ons terug richting vrijheid met een 
totaal andere perceptie. 

Havenzate
OFFICIELE OPENING NIEUWBOUW HAVENZATE  & 35 JAAR ACTIVITEIT HAVEN-
ZATE  September 2018
De vzw Havenzate werd opgericht door Lions Club De Panne-Westkust in 1973.
Vandaag is Havenzate uitgegroeid tot een autonoom ondersteuningscentrum voor 65 vol-
wassen  met een mentale beperking. Havenzate biedt verschillende woonvormen aan met 
individuele-en groepsbegeleiding, dag-ondersteuning, vrijetijdsesteding en logistieke on-
dersteuning door een team van 50 medewerkers. De voorlaatste nieuwbouw dateert van 
2010. Alle bouwprojecten werden met eigen middelen gefinancierd, mede met bouwsubsi-
dies van het VIPA. Het nieuwe bouwdossier werd maart 2013 ingediend voor betoelaging, 
maar kreeg geen financiële goedkeuring. Daarom werd  Minister  Jo Vandeur-
zen uitgenodigd  op 7 mei. Havenzate was genoodzaakt  2.000.000  te lenen 
om de nieuwbouw à  3.000.000 te kunnen realiseren. De Club engageerde zich 
om jaarlijks minimum 25.000 euro te schenken. 
vzw VRIENDENKRING HAVENZATE   werd opgericht om op zoek  te gaan  naar  
bedrijven,  personen, die filantropisch geëngageerd zijn. Havenzate vraagt een 
engagement van 25.000 € .7 huisjes moeten DRINGEND  worden herbouwd.
kostprijs  3.000.000 € .
Hiervoor kan Havenzate NIET opnieuw lenen!

Luc Decramer - LC De Panne-Westkust

ƕƕ Wat gebeurt er in the Summer of 2019 ? Je leest het hier.

ƕƕ LC Heuvelland in de pers kwam ? Kijk hier

ƕƕ LC Gent Scaldis in maart hun 50-jarig bestaan vierde ? Zij vierden zo lang dat ze ons dit 
bijna vergaten te melden. Proficiat!

ƕƕ Op 01/12/2018 de Algemene Vergadering van onze vereniging plaatsvond in de Crowne 
Plaza Brussels Airport?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/document/youth-camp-and-exchange-yce-info/
https://www.hln.be/regio/mesen/lions-club-in-de-bres-voor-kwetsbare-schoolkinderen~acf1fa0e/?fbclid=IwAR0y--uQMRDhijxGJ5JHAG_2NXnTE_yFzrAM_l0ej3MhOyPYgAnAJkuRkaw
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Bohemian Rhapsody of Papillon ?
Een avondje film gevolgd door een verzorgde receptie waar je tientallen bekenden 
tegen het lijf loopt. Of is het eerder een receptie voorafgegaan door een film?
In ieder geval bleek de combinatie voor onze club ook voor deze 4e editie aan te 
slaan: we mochten maar liefst om en bij de 900 gasten verwelkomen, waarvan een 
groot deel nog net op tijd weer thuis was voor de metten.
Bijzonder aan deze editie was dat de genodigden de keuze hadden tussen 2 films: 
“Bohemian Rhapsody” - het verhaal van Freddy Mercury - of “Papillon” – de remake 
van de beroemde ontsnappingsfilm (en zóveel meer dan dat). Iedereen mocht boven-
dien de avond zelf kiezen en hoefde dus niet vooraf een keuze bekend te maken. Een 
flexibiliteit die ons publiek kon appreciëren.
Een zoveelste pluim dus voor de commissie bestaande uit Karel Bijttebier, Geert Van-
neste, Kristof Flamen, Yves Spillebeen, Didier Douchy en onder leiding van Luc Valcke en echtgenote Ann, die de vele 
hands-on medewerkers – waaronder heel wat ladies – aanstuurde.

Francis Dejonghe - LC Menen

Old Timer Halloween Rally
Zij die erbij waren, zullen het beamen. 
De zon die met de nevel speelde bij het vertrek voor het kasteel 
van Ooidonk, het zacht geglooi van Henegouwen tot het kasteel 
van Attre, het koninklijk buffet in het kasteel van Feluy, de zoete 
zonde en het Patersbier in de Brouwerij Roman, en ’s avonds de 
gastronomische BBQ in het Kasteel van Ooidonk, het was een 
groots feest in een groots decor.
Tijdens deze tweede editie kregen wij - als kers op de taart - het 
uitzonderlijk bezoek van de Heer Raoul San Giorgi (Louwman 
museum) die de bolides van onze deelnemers op deskundige 
wijze heeft gekeurd en de elegantieprijs mocht overhandigen.
Dankzij de fondsen van onze deelnemers, gasten en sponsors kon de club twee busjes aankopen waarmee het 
Jeugdhuis De Liaan in Eke de aldaar verblijvende kinderen veilig kan vervoeren. Op deze heuglijke dag waren wij fier 
om de sleutels van beide wagens te overhandigen.
YES, WE SERVE

Philippe Devos, LC De Pinte Millenium

ƕƕ Voor de clubs die reeds het LIA clubsysteem gebruiken, deze tip: ongeacht op welke pa-
gina je staat, je vindt er 4 icoontjes met verwijzing naar de verschillende websites van Lions:
 (c): club website

 (d): district website
 (n): nationale website
 (i): internationale website

ƕƕ je hier de internationale LION kan lezen ?

ƕƕ Er nog geen finale cijfers hebben over de Voedselbanken, maar er zeker een vooruitgang 
werd geboekt in Oost-Vlaanderen. Meer cijfers in de volgende Flash!

ƕƕ Onze nieuwe districtspenningmeester Pascal Marchand op de laatste kabinetsvergadering 
meedeelde dat nog heel wat clubfacturen niet betaald zijn ? Dringend nakijken en betalen 
penningmeesters ! 

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://app.e.roar.lionsclubs.org/e/es?s=94443966&e=178480&elqTrackId=320bc4c47118450db330ff5e51511b5f&elq=8ecbb8159df046e2aabda0dbbcb767d1&elqaid=5643&elqat=1
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LC Wetteren Rozenstreek steunt originele 
sociale kruidenier
LC Wetteren Rozenstreek steunt nu al enkele jaren vzw Deelpunt, een sociale kruidenier 
met originele ideeën om mensen in armoede op een waardige manier aan goedkope pro-
ducten te helpen. Deelpunt beschouwt mensen in armoede als klanten, ze kunnen zelf 
kiezen wat ze kopen. Want, zeggen ze bij Deelpunt, een sociale kruidenier is geen voed-
selbedeling. In de winkel van Deelpunt lopen de mensen zelf tussen de rekken en vullen 
ze hun mandje. Zelf kunnen kiezen én ervoor betalen, is belangrijk voor het gevoel van ei-
genwaarde. En dat is wat deze mensen net zo goed nodig hebben als goedkope goederen. 
Interessant is ook het systeem van de groentecheques. Klanten van Deelpunt kopen die 
aan voor 2 euro, gaan ermee naar de wekelijkse markt en kunnen daar dan groenten en 
fruit kopen voor… 5 euro. Deelpunt legt 3 euro bij. Daardoor worden niet alleen verse groenten en fruit in het voedings-
patroon van deze mensen opgenomen, maar, wat zeker even belangrijk is, ze komen buiten en zien andere mensen. 
Sociaal isolement is een bekend probleem bij mensen in armoede. De reacties van de klanten liegen er niet om, zeg-
gen ze ons bij Deelpunt, dit systeem werkt! 

Koen Braeckman - LC Wetteren

Full House in Kinepolis Gent
Op donderdag 15 november hield LC Meetjesland een filmavond. Het hoeft geen betoog dat de film 
‘GIRL’, die ze al een jaar geleden hadden geselecteerd, een schot in de roos was. De Lions vlaggen 
stonden in de inkomhal van de Kinepolis en toonden de weg naar de Lions desk waar de tickets klaar 
lagen. De voorbehouden zaal van 500 man was volledig uitverkocht. Niet minder dan 20 service clubs 
waren met heel wat leden aanwezig. 
Na het welkomstwoord van voorzitter Philip Spanhove gaf filmrecensent Roel Van Bambost een korte 
bespreking over ‘Girl’. Deze film is vanzelfsprekend ook een ideaal gespreksonderwerp achteraf.
Daartoe kreeg men ruimschoots de tijd, want iedereen was uitgenodigd op de receptie.  Dranken en 
broodjes werden opgediend door de clubleden met passende Lions schort.
Een super geslaagde avond, dank zij het organiserend ‘Filmcomité’ van LC Meetjesland en de inzet van alle clubleden. 
De opbrengst van dit event gaat integraal naar het project Nepal van himalayanprojects.org

Michel Timmermans, Secretaris LC Meetjesland

Feest
Leo Club Heuvelland is op 3 november officieel opgericht en wij kunnen ons vanaf nu 
met trots LEO’s noemen. Uren, dagen, en weken aan voorbereidend werk leidden tot de 
grote dag: de Charter. In een sprookjesachtige setting mochten we onze gasten ontvan-
gen voor de Academische zitting: Leo en Lions Clubs uit het hele land, vrienden, familie 
en sympathisanten kwamen allemaal naar het pittoreske Heuvelland om ons te steunen. 
Met een klein hartje maar toch vol goede moed, kwamen vijftien jonge, gemotiveerde 
mensen naar voor opdat de Academische zitting kon beginnen. Verschillende sprekers 
staken ons een hart onder de riem en benadrukten dat we fier mochten zijn op onszelf. 
De komiek Koen Dewulf was een perfecte ceremoniemeester en zorgde ervoor dat het 
protocollair gedeelte van de dag vlekkeloos verliep. Onze nationale voorzitster Tine ging over tot het opspelden van 
onze Leo-speldjes.
Nadat de fanions met de andere clubs waren uitgewisseld en het Leo-lied werd gezongen, was het tijd voor het fees-
telijke gedeelte van de avond: recptie en diner. De avond sloten we af met een galabal waarbij er werd gedanst tot in 
de vroege uurtjes. Wij, de nieuwe Leo’s van Heuvelland, zijn trots dat we dit samen hebben verwezenlijkt en bedanken 
iedereen die aanwezig was. Vanuit de grond van ons hart, een dikke merci!

http://www.lions-112a.be
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LCIF
Overzicht van LCIF - Grants richting -> district 112
Eén van de misverstanden is dat er niets naar België komt vanwege het 
LCIF. ONWAAR ! Hierbij volgt een lijst ter staving, opgedeeld volgens de LCIF thema’s:

- diabetes 2012* District 100.000 $

- honger 2014 75.000 $

- zicht 2013* Ronse 25.000 $

2009 District 15.873 $

- kinderen 2013* Aalst DM 30.000 $

2009 18.711 $

2014 Dynamo 64.394 $

2014 Antwerpen ML 8.816 $

2017 Genval 100.000 $

- mindervaliden 2012* 75.000 $

2014* De Panne 75.000 $

2016 Lier 89.125 $

2018 Turnhout 61.930 $

2017 Breughel 16.255 $

2015 100.000 $

2015 Nivelles 82.200 $

- totaal 937.304 $

(*) = 112A (305 000 $)

En het rekeningnummer is nog altijd: BE35 3100 9846 9537 
Wat kan je doen met 1.000 $ ? bekijk het hier !

Jan Robyn – LC Heuvelland

Internationale Conventie in Milaan
Inschrijven vóór 10/1/2019 maakt uw Internationale Conventie goedkoper !
Eerstdaags zullen de uitnodigingen worden verstuurd voor de Internationale Conventie in Milaan .
Snel inschrijven kan tot 55 euro verschil uit maken .
De conventiegelden worden door de organisatie na14 januari 2019 verhoogd met 45 € en na 31 maart 2019 met nog 
eens 10.
Een conventie pakket is er al vanaf  375 euro, indien ingeschreven voor 10/1/2019 .
Inschrijven na 31 maart 2019 maakt dit zelfde pakket 55 euro duurder…..
Ci vediamo a Milano!

Bernard De Dobbeleer – 0475919191 - Commissie Internationale Conventie en Europa Forum 2018-2019  

ƕƕ Uit de kabinetsraad: wist-je-dat LC Zwevegem de kandidatuur voor gouverneur heeft 
ingediend voor Luc Amez (Gewestvoorzitter 4) ?Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/lcif-wat-kan-men-met-1-000-doen/
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Roland Garros stemming bij LC Kortrijk
Op 15/11 kwam Justine Henin in eigen naar onze club dankzij voorzitter 
Gregory Saelens, die nauwe banden met haar heeft. 
Justine geeft een boeiende spreekbeurt over haar professionele erva-
ring als tennisidool. De harde realiteit om haar droom waar te maken: 
117 weken nr. 1 op de wereldranking, 43 WTA-tornooien gewonnen en, 
als kers op de taart, olympisch goud. Dit bereikt ze dankzij haar wils- en 
werkkracht, stress beheersing, omringd door het juiste team en haar fa-
milie om mentaal te volharden in die dagelijkse uitdagingen. Emotioneel 
vertelt ze de opoffering van het familiaal cocon vanaf 14 jaar, de talrijke 
wereldreizen met Carlos, haar coach en vriend; haar gemiste vriendin-
nen en uitstapjes.
In 2003 beslist ze om zich ook sociaal te engageren voor kinderen met kanker, en dit wereldwijd “Justine for kids”.
Onze superatleet clublid Didier De Weerdt liep de marathon van Gent om “Justine for kids” financieel te steunen. Een 
uniek initiatief dat 8.888 € opbracht met daarbij ook nog 5.000 € uit onze sociale kas. Onze gift zal dienen voor de 
oprichting van een rusthuis voor families met kinderkanker in Namen. Een prachtig voorbeeld van sociaal engage-
ment. We serve.

Philippe Debie – secretaris LC Kortrijk 

Taaluitwisseling in eigen land
Wij zijn Alexandra uit Meix-devant-Virton en Arne uit Geraardsbergen, bei-
den 17 jaar en laatstejaarsstudenten humaniora. 
Wij hadden ons ingeschreven als kandidaat voor de taaluitwisseling en 
dankzij Lions kwamen wij met elkaar in contact. 
Tijdens de paasvakantie kwam Alexandra naar Geraardsbergen om haar 
Nederlands bij te schaven. Ze logeerde een weekje bij mij thuis en we leer-
den haar de streek kennen. Ook gingen we trampolinespringen, fitnessen 
en brachten we een bezoek aan het provinciaal domein De Gavers.
Vorige week bracht ik de herfstvakantie door bij het gezin van Alexandra 
om mijn Frans te verbeteren. Daar leerde ik de streek kennen, deden we 
een boswandeling en een uitstap naar Luxemburg, gingen we kickboxen 
en naar de bioscoop. Ook een Halloweenfeestje stond op het programma.
Het was voor ons beiden een aangename en leerrijke ervaring. We ontdekten een nieuwe streek en nieuwe mensen 
en op een spontane en leuke manier leerden we veel bij.
Dit is de ideale manier om een andere taal beter te leren begrijpen en spreken en dus kunnen we dit taalbad zeker 
aanraden aan iedereen die hiervoor interesse heeft. 
Alle info over de taaluitwisseling in eigen land bij Marc Baisier MarcBaisier@skynet.be – LC Geraardsbergen

http://www.lions-112a.be
mailto:MarcBaisier%40skynet.be?subject=
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Nuttige info
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
Aalst Van De  Veere Koenraad
Aalst Mestdag Sven
Damme Zwin Adam Jens
Gent Centinelle De Keyser Annick
Harelbeke Liederik Cannaert Maxim
Harelbeke Liederik Haesevoets Olivier
Harelbeke Liederik Verschuere Pol
Herzele Moens Alain
Knokke Zoute Cok Erwin
Knokke Zoute Van Thuyne Marc
Oostende Synaeghel Luc
Oudenaarde Vlaamse Ardennen Penninck Nelson
Oudenaarde Vlaamse Ardennen Christien Peter
Zottegem De Maesschalck Jan

Deadine artikels flash januari: 20 december

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/lc-kortrijk-filmgala/
http://www.lions-112a.be/events/disoc/
http://www.lions-112a.be/events/bad-2019/
http://www.lions-112a.be/events/d112a-lenteconventie-in-brugge/
http://www.lions-112a.be/events/md112-nationale-conventie-2/
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