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Goede vrienden,

Vooreerst mijn allerbeste wensen voor een gezond, voorspoedig en gelukkig 2019! En dat onze 
leuze “We Serve” ons verder moge leiden in dit nieuwe Lionsjaar.
Meer dan de helft van de clubs van ons district heb ik nu de eer en nog meer het genoegen gehad 
te mogen bezoeken. 2 indrukken moeten mij van het hart.

De eerste. Ik heb nog geen enkele club bezocht die ik nadien niet vol bewondering verliet. De inzet 
van de clubs en de bereikte resultaten zijn zo onbekend maar zo uitzonderlijk groot. Ze verdienen 
allemaal mooie onderscheidingen om niet te zeggen grote, of waarom niet de grootste!
Herkennen jullie sommige namen? “LISA”, “Kinderkankerfonds”, hospitaal in Benin, voedsel- en 
kledingbedeling, kerstpaketten,  “Parko”, “Bijeva”, “Pelgrim”, “Kleppe”, “Love in Action”, “Lions 
Buddy”, “De Stamper”, “Babynest”, Spermalie school voor blinden, “Kromme Boom”, “Lichtpunt”,  
“Tondeldoos”,  “’t Gezelletje”, Nachtopvang, “Ons Werf”, “’t Kelderken”, “Lionshulp”, “Ter Muren”, 
“Het Veer”, “Schoonderhaege”, “t Vlot”, “Het Boothuis”, ”Huys De Ryckere”, “Renaissance” in 
Bukavu, “De Liaan”, “De Springplank”, “Alderande”, “De Nieuwe Brug”, ”Telex” enz… Dat zijn er 
maar een paar. Want de clubs van ons district doen nog vééééééééééééééél meer.
Indrukwekkend, indrukwekkend, indrukwekkend!

De tweede. Als men het woord GAT laat vallen dan lokt dat niet noodzakelijk enthousiaste re-
acties uit. Wat een eufemisme. Als ik echter een paar specifieke vragen stel omtrent het reilen 
en zeilen van de clubs, hoe zij hun retentie aanpakken, nieuwe leden trachten aan te trekken, de 
kennis van het Lionisme bij de leden trachten te verhogen, het sociaal aspect van het clubleven 
willen onderhouden, meer nog verbeteren dan krijg ik steevast het gevoel dat onze clubs zonder 
het volledig te (willen) beseffen het GAT ‘pad’ nu reeds op een efficiënte wijze bewandelen.  Al 
deze elementen laten de clubs niet onverschillig. Iedere club op zijn wijze werkt eraan. Voor mij 
als gouverneur is het dan een open deur intrappen. Het GAT ‘middel’ – want het is maar een mid-
del, geen wondermiddel – zal jullie enkel en alleen helpen om de doelen die jullie als Lionsclub 
toch sowieso hebben, nog meer te kunnen realiseren.

Doe zo voort Lionsclubs! En mijn welgemeende hartelijke dank voor jullie ongebreidelde inzet!

Thierry Serck, Gouverneur Lions District 112A 2018-2019W
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Een nieuwe vrouwelijke Lionsclub in het 
Kortrijkse!
En paar maanden geleden, ter gelegenheid van een reis in de VS, hebben een paar echtgenotes van West-Vlaamse 
Lionsleden, de headquarters van Lions International in Oakbrook mee bezocht! Zeer goede ontvangst, geëngageerde 
Amerikaanse vrijwilligers ontmoet en terug naar huis met ergens de “we serve” microbe. Zo ontstond er bij een viertal 
dames het idée om een vrouwenclub op te richten. Her en der polsen of dat mocht en hoe dat kon… en vooruit, met 
het nodige enthousiasme en de nodige omkadering, gingen ze op zoek naar vrouwelijke kennissen die open stonden 
voor de sociale dimensie van LIONS. Amper een paar maanden later zijn ze al met 23 en vroegen, volgens de regels 
van de Lionskunst om als 4de Lionsclub van Kortrijk te mogen erkend te worden onder de naam “Lions Club Kortrijk 
Buda”, onder het gewaardeerd peterschap van de drie andere Kortrijkse clubs. Op 6 februari wordt hun lionsspeld 
overhandigd en op 15 juni worden ze officieel gecharterd. Noteer deze datum reeds in uw agenda! Zeker weten, we 
horen nog van hen!
Dames, wees alvast welkom in de tofste serviceclub ter wereld!

André Goethals en Hilde Vermeersch, Lionsguides

Gist in het deeg
Onze club mocht de bisschop van Brugge, Lode Aerts, ontvan-
gen. Onze protocol Maxim maakte een gesmaakte lapsus door 
fazantfilet overgoten met “porno” saus (ipv porto) aan te kondi-
gen...wat het bisschoppelijke ijs onmiddellijk brak.
Onze bisschop, een jonge “baby-boomer”, Maldegemnaar uit 
een familie van zes kinderen, vertelde met de nodige humor en 
zelfkritiek hoe vroegchristelijke handelingen ons huidig christe-
lijke levensbeeld vormden.
Wij leerden dat de term “parochie” stamt van het griekse woord 
“para-oichia” (“naast vreemdelingen”). Immers de vroegchriste-
nen in Rome leefden letterlijk naast de -voor hen vreemde- Ro-
meinse bevolking.
Lode Aerts lardeerde zijn “con brio” lezing met enkele veelbetekende uitspraken:
- “Je moet leven in overvloed, in vrijheid en niet in dwang”
- “Zeg niet wat je doet, maar doe wat je zegt” 
- “Il faut proposer mais ne pas imposer la foi dans la société actuelle »
Wij ontdekten zowaar veel gelijkenissen met onze Lionsgemeenschap, stof voor een later artikel?

Luc Masureel, 1ste Vice-Gouverneur - LC De Haan Permekeland

ƕƕ Je je nu al kan registreren voor de 41ste Lionsdag in de UNO op 9 maart 2019 ?

ƕƕ Wij in de Lions ook een ‘gele hesjes’ beweging hebben? Hier zie je ze: de pastgouverneurs 
op hun jaarlijkse bijeenkomst genoemd ‘De Kroonraad’

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://lionsclubs.org/en/start-our-approach/lions-advocacy/lions-day-united-nations/new-york
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De kookploeg
Wist je dat Lions Club Oudenaarde al bijna 50 jaar een 
groepje van creatieve en getalenteerde hobbykoks heeft, 
genaamd “de kookploeg”, die een paar maal per jaar haar 
leden en gasten culinair verwent? Ontsproten begin jaren 70 
uit het meesterbrein van een chirurgijn (wijlen Robert Ver-
speelt) en sindsdien onafgebroken actief. Alle leden van LC 
Oudenaarde kijken verlangend uit naar de vergaderingen die 
door “deze heren” culinair ondersteund worden: voorbeelden 
hiervan zijn de Nieuwjaarvergadering, de “hoogculinaire” ver-
gadering gekoppeld aan de bespreking van de sociale pro-
jecten en de filmavond. Daarnaast tonen zijn zij hun talenten 
ook bij familieactiviteiten en ladiesnights. Tijdens één van 
onze fundraisingactiviteiten (CTA: Classic Tour Audenaerde: 
een oldtimer event) worden onze gasten tijdens hun eerste 
ochtendstop verwend met overheerlijke aperitiefhapjes. Wat 
velen niet weten is dat Jean Vanderlinden (PCC) (in de club gewoon “grand Jean” genoemd) naast zijn officiële 
functies op club-, districts- en nationaal niveau door de jaren heen 42 jaar lang zijn creatieve culinaire ideeën in deze 
kookploeg openbaarde. Zone 21 kon tijdens de eerste zonevergadering de creatieve kunsten van deze heren ervaren.

Steven Segers - LC Oudenaarde – zonevoorzitter zone 41

Het belang van het maandelijks ledenrap-
port
De gegevens van het maandelijks ledenrapport (RME) van juni en december worden gebruikt voor het bepalen van 
de verschuldigde ledenbijdragen voor het volgende semester aan zowel het district/MD als aan Lions International/
OB. Het ledenaantal van de laatste maand van het vorig semester geldt voor het aantal leden waarvoor lidgeld aan-
gerekend wordt.
Als het opgegeven aantal in juni en december groter is dan de werkelijkheid zijn er voor het volgend semester meer 
lidgelden verschuldigd dan nodig is.
En … er worden geen terugbetalingen gedaan als het ledenaantal verkeerd is.
Het is dus belangrijk om leden die u verdwijnen tijdig te schrappen …
Zie ook in het vademecum voor clubverantwoordelijken 2018-2019
- blz. 50 – punt 12.01 – 3de zin (e.v.) : aantal leden waarvoor lidgeld verschuldigd is
- blz. 41 – punt 10.01 – alinea RME-validatie – 3de bolletje : i.v.m. de ‘nood’-validatie
Anderzijds is het wel aangewezen om tijdig aangifte te doen van de nieuwe leden teneinde in orde te zijn met de 
verzekeringen. 
Mocht een niet-opgegeven-lid een ongeval overkomen dan zal de verzekering niet tussenkomen.

Peter De Poorter – LC Roeselare - Districtssecretaris

ƕƕ De Lions de 4de Lions Golf World Cup & European Championship organiseren in Spanje  
Hier alle info.

ƕƕ De Internationale Conventie dit jaar doorgaat in Milaan ? Voor alle info Bernard De Dob-
beleer – 0475/91 91 91 - Commissie Internationale Conventie en Europa Forum 2018-2019.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://app.e.roar.lionsclubs.org/e/es?s=94443966&e=215787&elqTrackId=320bc4c47118450db330ff5e51511b5f&elq=58be5c6c36c849d3b5cc0ee9f767df73&elqaid=6508&elqat=1
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“A taste for charity” weken op voorhand 
uitverkocht
Lions Club Kortrijk Leie organiseerde in Kortrijk Xpo voor de vierde maal het event 
A Taste for Charity. Daarbij wordt het aangename - een culinair event in samen-
werking met top chefs en middenstandszaken uit het Kortrijkse - gekoppeld aan 
fundraising voor het goede doel. Het werd een geslaagde editie, waarvan de in-
schrijvingen weken op voorhand moesten worden afgesloten. 1.200 genodigden 
konden proeven van de fijnste gerechten, genieten van schitterende dranken en 
dansen op swingende muziek. Inmiddels is het event ook uitgegroeid tot een 
heus netwerk-event, in de aanloop naar de Kerstperiode. 
De organisatie zou natuurlijk niet mogelijk zijn zonder de enthousiaste en terug-
kerende steun van de vele sponsors, de kaartenverkoop door de leden, de inspan-
ningen van onze topchefs, de vele logistieke partners, de prachtige muzikale omlijsting en de voorbereiding door de 
leden van het fundraisingcomité van de club.
Ook dit jaar gaan de opbrengsten van het event volledig naar goede doelen en sociale projecten in de Kortrijkse regio
Na een 4 geslaagde edities staat nu al vast dat er in 2019 een vijfde editie komt. 

Jan Poté – LC Kortrijk Leie

Aankomend jong talent
Op 28 oktober organiseerde Stephan Vermeersch samen met Ellen 
Lampo het Concert 3 Klarinet – Piano. Stephan Vermeersch is zelf 
leraar klarinet bij het MAAK Knokke-Heist en heeft een internationaal 
palmares als uitvoerder/componist/impro-visator in ruim 45 landen. Hij 
is voor onze club geen onbekende nu hij al meermaals jureerde in de 
Lions muziekwedstrijd. Ellen Lampo heeft zich dan weer ontwikkeld tot 
een internationaal erkende repetitor. Om hun leerlingen meer podium-
ervaring op te laten doen, organiseerden ze samen met onze hulp een 
gevarieerd concert. We hoorden klarinettist Martijn Sulsa en pianisten 
Job Clement en Mike Chen. Ondanks hun beperkte ervaring hebben ze 
al meerdere prijzen in de wacht gesleept, maar podiumervaring is altijd 
welkom. Het jonge maar vooral zeer getalenteerde geweld bracht di-
verse pareltjes muziek met als verrassing een pas gecomponeerd stuk van Job Clement speciaal voor dit concert! 
Een boeiend en verrassend concert dus. Die avond gingen de aanwezigen met een grote voldane glimlach naar huis. 
Jongeren kansen en een podium geven, daar doe je het toch voor?

Koen Van Zandweghe - Voorzitter LC Damme-Zwin

ƕƕ Er een fotowedstrijd gekoppeld wordt aan de DISOC activiteit. Je leest er alles hier 
over? Meer info: pietervandenheuvel@telenet.be

ƕƕ In het maandblad ZO-UNIZO een interessant artikel verscheen over serviceclubs  “Elitaire 
of vrienden-voor-het-goede-doel ?”

ƕƕ De wens van de Gouverneur, nl het organiseren van een DISOCdag, overal serieuze vormen 
aanneemt ? Zo plant zone 11 maar liefst 1.000 bomen, zone 21 organiseert een City Trail door 
gebouwen in Oudenaarde, zone 22 brengt een bezoek met andersvaliden aan het Familiepark 
Malter.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/lions-environmental-photo-contest/
mailto:pietervandenheuvel%40telenet.be?subject=
http://www.lions-112a.be/wp-content/uploads/folder-uitstap-Harry-Malter-2.pdf
http://www.lions-112a.be/wp-content/uploads/folder-uitstap-Harry-Malter-2.pdf
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Kerstmarkt of Wintermarkt? Het doet er 
niet toe!
De naam doet er niet toe ofschoon het tot een bitsige perspolemiek heeft geleid in onze Brugse 
regio. 
Voor ons, Lions Club Oostkamp betekent het een nieuw initiatief, editie 2.0, waarbij we voor drie 
dagen een stand huren op de Oostkampse Kerst- of Wintermarkt. 
Zo kunnen we onze talrijke trouwe sponsors en vrienden in een gezellige en warme sfeer uitnodi-
gen. We bieden deze vrienden oesters aan met onze huischampagne op vrijdagavond. De zater-
dagavond nodigen we onze peterclubs en onze gepeterde clubs uit voor een gezellige babbel en 
de laatste dag, de zondag, wordt de stand uitgebaat door ons hoofd sociaal werk “’t Gezelletje”. Zij 
kunnen dan hun sociale activiteiten tonen en uitleggen aan het grote publiek.
Onze naambekendheid groeit met dit initiatief en vele lovende opmerkingen vallen ons te beurt.

Philippe De Wulf – LC Oostkamp

Lions stickers
Lions Lokeren bedankt de inwoners van Lokeren langs een sticker die 
ze aanbrachten op hun 12 containers.
Het verzamelen van oud textiel langs de containers is de brandstof voor 
de motor van onze sociale werken.
Het verzamelen van oud textiel is reeds 25 jaar een activiteit binnen 
onze club.
Spijtig is dat ons aantal containers twee jaar terug deftig verminderd 
werd omdat de stad het grootste deel van haar grondgebied verpande 
aan een privé maatschappij VICT (Vlaams inzamel centrum textiel) dat 
een zuivere privé maatschappij is en weinig met goede werken te ma-
ken heeft.
Dit jaar zullen we langs deze weg toch nog ong 100.000kg oud textiel 
verzameld hebben.

Jan Prinsen – LC Lokeren – Zonevoorzitter zone 31

Nationale muziekwedstrijd 2018-2019: 
Klassieke gitaar
Naast het sociaal engagement van Lions is er ook de Lionsbelangstelling voor jeugd en cultuur. Met de muziekwed-
strijd verenigen we de jeugd- en cultuurwerking. Via folders, verspreid aan alle voorzitters en secretarissen, via Flash 
aankondiging zou elk lid op de hoogte moeten zijn van de muziekwedstrijd, dit jaar voorbehouden voor klassieke 
gitaar. 
De inschrijvingen voor de kandidaten moeten toekomen bij de nationale commissie voor 9 maart. Jouw club kan 
het peterschap opnemen voor een jonge deelnemende gitarist. Hij/zij zal jullie dankbaar zijn en graag een muzikaal 
intermezzo verzorgen bij één van jullie activiteiten. 
De selectieproeven zullen plaats vinden op zaterdag 13 april in de concertzaal van Piano’s Maene in Brussel en zijn 
gratis toegankelijk. De organisatie van de finale met de drie best gerangschikte kandidaten is dit jaar toevertrouwd 
aan district C: LC Brussel Hoofdstad heeft het op zich genomen deze finale in goede banen te leiden op zondag 12 
mei om 17 uur in de concertzaal van CC De Zandloper in Wemmel. 
Meer informatie over de wedstrijd kan je vinden op onze site  www.lions112a.be , via de folder of bij ondergetekende.

 Jan Van Eyck, LC Tielt.     

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/lemc-muziekwedstrijd/
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Een noodzakelijke traditie
De bedeling van kerstpakketten is een jaarlijks weerkerend project van onze club.  
Het kerstpakket is een voedselpakket dat bestaat uit zo’n 25 nuttige produkten, 
voornamelijk voor dagelijks gebruik.  Het is een klein gebaar dat niettemin ten 
volle wordt geapreciëerd door de doelgroep, zeker in de kerstperiode.  Ook in het 
rijke Vlaanderen leeft één gezin op zeven onder de armoedegrens.   Met andere 
woorden, deze clubtraditie is meer dan ooit op zijn plaats.  Voor het sorteren, in-
pakken en verdelen van de produkten dienen de mouwen uit de handen te worden 
gestoken.  Dit lukt enkel dankzij goed gecoördineerd teamwerk dat op zijn beurt 
de samenhang onder onze leden verder stimuleert.  Dit jaar werden zo’n 120 pak-
ketten samengesteld en verdeeld met de hulp van vele leden, hun echtgenotes en 
lokale sociale organisaties.  

Marc Temmerman - LC Geraardsbergen

Gospel for Life
Op 2 december organiseerde LC Gent Gandalys een schitterende gospelavond in de prach-
tige O.L.V. Sint-Pieterskerk te Gent. Een uitgebreide organisatie ging er aan vooraf: zoeken 
naar sponsors, afspraken met de kerkfabriek en met de algemeen directeur van VZW Go-
spel for Life. Gelukkig kon alles binnen goede banen geleid worden en op zondag 2 decem-
ber was het dan uiteindelijk zover: 100 koorzangers en de bekende gospelzangers Didier 
Likeng en Theresa Kis streken neer in de Sint-Pieterskerk met als doel ‘het leven en de 
menselijke waarden in hun muziek vol symboliek te laten weerklinken’.
Meer dan 550 enthousiaste toeschouwers genoten van de meeslepende songs met als 
hoogtepunten een aantal covers van Elvis Presley. Tijdens de pauze zorgden de leden voor 
een verzorgde receptie die erg in de smaak viel van het publiek.
Dankzij de grote opkomst zal LC Gent Gandalys een aanzienlijk bedrag kunnen schenken 
aan de talrijke sociale doelen die elk jaar op hun steun kunnen rekenen.

LC Gent Gandalys

De Sint smijt zich voor de leeuwen
L.C. Menen hield opnieuw een lange traditie in stand: de organi-
satie van een Sintfeest voor minderbedeelde kinderen uit de regio 
Menen, Wervik en Wevelgem. Op die gelegenheid krijgen de stad 
(via het OCMW) en een aantal andere organisaties de kans om 
zo’n 130 kinderen voor te dragen voor deelname aan het feest. 
Eén van die organisaties is trouwens Love In Action, een prach-
tinitiatief dat ook rechtstreeks door de Club gesteund wordt. In 
totaal goed voor zo’n 220 personen. Een hele organisatie dus, die 
in goede banen wordt geleid door de leden van de club zelf en 
voorzitter Filip Debo. Uiteraard zijn de Sint en zijn Pieten van de 
partij, die voor iedereen prachtig speelgoed meebrengen, maar 
ook clown Stef. De club zorgt voor versnaperingen en drankjes en 
houdt een oogje in het zeil bij al dat spelend geweld. Iedere keer 
weer is dit evenement een warm en uitbundig feest, waarbij direct duidelijk wordt dat het geld goed besteed is! Op 
naar volgend jaar…

Filip Debo – Voorzitter LC Menen

http://www.lions-112a.be
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In de prijzen
Het MPI Pottelberg Kortrijk, een school voor bijzonder onderwijs waaraan 
een IPO, internaat met permanente openstelling, gekoppeld is, viel in de 
prijzen dankzij de link van LC Kortrijk Mercurius met het bedrijfsleven.
Tijdens het 35-jarig jubileum van Transuniverse Forwarding uit Wondel-
gem mocht een goed doel meevieren. De feestvierders konden een soci-
aal doel sponsoren op een daartoe speciaal geopende rekening.
LC Kortrijk Mercurius, steunt al jaren deze instelling, en mocht mede met 
de bedrijfsleiding, Olivia en Frank Adins, de cheque van 11.091,61 Euro 
overhandigen aan de Directie van de school.
Deze welgekomen financiële middelen zullen aangewend worden voor 
de herinrichting van de leefgroep Villa, waar jongeren van 2 tot 19 jaar 
verblijven. Zij hebben een aanpak op maat nodig met extra zorg nodig 
omwille van hun leeftijd, mentale beperking, autismespectrumstoornis, 
gedragsmatige problematiek of visuele beperking. De nieuwe inrichting zal een huiselijke sfeer creëren, wat rust en 
structuur zal brengen.  Zonder deze ondersteuning was de uitvoering van het project onmogelijk. 

Bernard Adins – LC Kortrijk Mercurius

Wat een ervaring!
Dankzij de Lions kreeg ik als 18-jarige de kans om 2 weken naar Taiwan 
te gaan als ‘Youth Exchanger’. Mijn broer van 16 jaar bracht 4 weken door 
in Japan. Twee landen die heel anders zijn, maar het ene net zo mooi en 
interessant als het andere. De kennis van het Engels is niet hun “sterke 
punt”, maar werd gecompenseerd door hun gastvrijheid. Mijn familie liet 
me kennismaken met de mooiste dingen in Taiwan. Of het nu de stad 
Taipei, de bergen of het winkelcentrum was: alles was indrukwekkend.
Mijn broer beschouwt de stad Tokio als de meest fantastische stad ter 
wereld, en hij heeft gewoonweg niet genoeg woorden om te beschrijven 
hoe wonderbaarlijk mooi de berg Fuji is! 
En dan is er ook nog het internationale kamp met 40 jongeren van over 
de hele wereld waarmee ik een geweldige week beleefd heb. 7 onder hen 
zijn zelfs naar mijn verjaardagsfeest gekomen in België! 
1000 x dank aan Youth Exchange, aan de Lions Club Brugge en in het bijzonder aan de Belgische leiders die ‘diep-
gaand’ in dit project investeren ... voor ons!

Amandine VINCKE, dochter van Jean Vincke – LC Brugge

ƕƕ Lion Albert Caron verliet ons in december op de gezegende leeftijd van 103 jaar. Albert 
was het eerste niet stichtend lid van LC Gent-Gand en trad toe tot onze vereniging in 1952, wat 
hem tot op heden het oudste Belgische Lionslid maakte en tevens met de meeste jaren lidmaat-
schap in België.

ƕƕ Onze Internationale Presidente Gudrun Yngvaddótir naar België komt en alle 4 districten 
bezoekt? In District A neemt zij een kijkje in huize Thibbaut in Kalken. Op 14/02/2019 viert zij 
met de Gouverneur, enkele kabinetsleden en de clubvoorzitters Valentijn in Brussel. Inschrij-
ven kan je hier.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/een-ladies-night-van-14-februari-2019/
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La Chapelle Sauvage
Op 11 november 2018 organiseerde L.C. Oostende haar jaarlijks traditioneel no-
vemberconcert.  Ook dit jaar was het een concert van uitzonderlijk hoog niveau, 
uitgevoerd door het ensemble “La Chapelle Sauvage” o.l.v. Karel De Wilde.
Dit internationaal symfonisch orkest met 30 professionele musici, waaronder 2 
solisten, loodste ons door diverse boeiende momenten van de muziekgeschie-
denis.  Het programma bestond uit werk van oa. A. VIVALDI, G.F. HANDEL, W.A. 
MOZART, F. LEHAR, E. MORRICONE, J. MASSENET EN A. PIAZZOLLA.
Aansluitend volgde, zoals steeds, een verzorgde receptie.
De integrale opbrengst van dit concert zal broodnodige financiële steun verlenen 
aan verschillende van onze sociale projecten, zoals oa. POVERELLO, DUINHELM, 
DYADE, het C.A.W., IBIS, ROZENWEELDE, BAD en nog vele anderen. Concreet af-
gelijnde projecten, waarvoor speciale hulp of een bijzondere investering nodig is.
Voor de leden van L.C. Oostende is ‘we serve’ een erg belangrijk gegeven. Het sociaal engagement van de leden en 
hun inzet tijdens het organiseren van dit concert kunnen zeker een voorbeeld genoemd worden. 

Bart Claikens - Voorzitter LC Oostende

Wildfestijn
Zoals elk jaar organiseerde Leo Club Oostende op 24 november het Wild-
festijn. Dit jaar werd de fundraiser terug in de thuishaven georganiseerd-
Hippodroom-wat veel positieve reacties met zich meebracht. Een heel 
sfeervolle zaal met ruim 250 aanwezigen, een combinatie die zorgde 
voor een topeditie! Iedereen genoot van een lekker wild buffet met daar-
na heerlijke dessertjes, deels zelfgemaakt door de culinaire talenten in 
de club. In de tombola werden vier hoofdprijzen verloot, waaronder een 
overnachting in een B&B en een gesigneerd voetbalshirtje van KVO. De 
veiling van het schilderij van Denis De Gloire bracht de volle €1650 op! Er 
werd een cheque van €1500 geschonken aan De Ark, een van de doel-
groepen van Leo Club Oostende. Door de goed bereikbare locatie kwa-
men nog heel wat feestbeesten achteraf naar het dansfeest. Het feest 
barste los onder de muzikale begeleiding van DJ Coony. Deze hield de dansvloer gevuld en de beentjes dansend tot 
een gat in de nacht. Bedankt voor iedereens aanwezigheid en tot volgend jaar!

Delphine Roelens – Leo Club Oostende

Leo Gent Klokke Roeland laat het smaken
Het smaakpallet op de jaarlijkse wijnproefavond van Leo Gent Klokke Roeland was weer piekfijn in orde. Wie al wel 
eens graag een glaasje wijn drinkt, werd op zijn wenken bediend. Dit jaar stonden er maar liefst 15 uitstekende wijnen 
klaar. Tegen een gunstige prijs aangeboden en je kon ze zo mee naar huis nemen. Onze leden schonken als waardige 
sommeliers de glazen in, voorzien van een boeiende uitleg. De bezoekers konden tussen de elegante aroma’s en een 
zachte afdronk door kennismaken met onze doelgroep (Pleegzorg Oost-Vlaanderen) en genieten van ons jaarover-
zicht op foto’s. Er kwamen een aantal bekende gezichten van bij de Lions en de Leo’s over de vloer, maar ook veel 
familie en vrienden waren er om onze club te steunen. Ze hadden de smaak goed te pakken want we kunnen met 
trots melden dat het een topjaar werd. Daarom heffen we graag nog een keertje ons glas om iedereen te bedanken.

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


JANUARI 2019  I  10flashLIONS

WWW.LIONS-112A.BE

Nuttige info
23/02/2019 LC Gavere Rhodeland: Steak & Scampi-festijn
28/02/2019 LC Kortrijk: Filmgala
23/03/2019 D112A: Opleiding nieuwe Zone- en Gewestvoorzitters
23/03/2019 LC Deinze: Wijnevent
31/03/2019 D112A: DISOC Day
25/04/2019 Bad
27/04/2019 D112A: Districtsconventie in Brugge
04/05/2019 D112A: Opleiding nieuwe Clubbesturen
11/05/2019 Zone 22: bezoek met andersvaliden aan het Familiepark Malter
25/05/2019 LC Gavere Rhodeland: Golfevent
08/06/2019 MD 112: Nationale Conventie

Welkom aan onze nieuwe leden
Club Naam Voornaam
Brugge Hovine Jean-François
Brugge Meertens Vincent
Brugge Dautricourt Yves
Deinze Baert Emmanuel
Gent Scaldis De Beir Alexander
Heuvelland Duran Didier
Ninove Herman Filip
Oostende Van Den Broecke Peter
Oostende BO4 Clement - Andries Fréderique
Oostkamp Vande Keere Koen
Oostkamp Benoot Kris
Oostkamp Van Vlaenderen Piet

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/lc-gavere-rhodeland-steak-scampi-festijn/
http://www.lions-112a.be/events/lc-kortrijk-filmgala/
http://www.lions-112a.be/events/d112a-infosessie-nieuwe-zone-en-gewestvoorzitters/
http://www.lions-112a.be/events/lc-deinze-wijnevent/
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/d112a-infosessie-voor-de-nieuwe-clubbesturen/
http://www.lions-112a.be/events/zone-22-bezoek-met-andersvaliden-aan-het-familiepark-malter/
http://www.lions-112a.be/events/lc-gavere-rhodeland-golfevent/
http://www.lions-112a.be/events/md112-nationale-conventie-2/
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Welkom aan Kortrijk Buda
Club Naam Voornaam
Kortrijk Buda Bouche Mieke
Kortrijk Buda Brutsaert Sofie
Kortrijk Buda De Coninck Tineke
Kortrijk Buda De Crem Monica
Kortrijk Buda Delaere Marleen
Kortrijk Buda Delbeke Sofie
Kortrijk Buda Demeyer Marleen
Kortrijk Buda Depuydt Eveline
Kortrijk Buda Dierick Elise
Kortrijk Buda Galle Lien
Kortrijk Buda Gevaert Marie
Kortrijk Buda Impens Marianne
Kortrijk Buda Leysen Sarah
Kortrijk Buda Malfait Helena
Kortrijk Buda Meganck Griet
Kortrijk Buda Mercier Virginie
Kortrijk Buda Otte Emilie
Kortrijk Buda Schotte An
Kortrijk Buda Seys Elodie
Kortrijk Buda Vandenbroucke Gaelle
Kortrijk Buda Vankeirsbilck Sylvie
Kortrijk Buda Vercamer Liesbet

In memoriam

Club Naam Voornaam

LC Gent-Gand Caron Albert

LC Kortrijk Mercurius Vauterin Luc

LC Ieper Grimmelprez Luc

LC Meetjesland Eeklo De Bruyckere Jean-Pierre

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

Deadline artikels flash februari: 20 januari

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