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Beste Lionsvriendinnen en vrienden,

We zullen het geweten hebben, onze Internationale Presidente bezocht ons klein landje.
Zij laat niemand onverschillig. Van een eufemisme gesproken.
Ik had het geluk aanwezig te mogen zijn, onder andere bij haar bezoek aan onze Minister van 
Financiën en Ontwikkelingssamenwerking, Alexander De Croo.
Om tot zijn kabinet te geraken was ik rond 12 uur uit het Centraal Station gestapt. Een donder-
dag. U raadt het al, het protest van de klimaatbetogers was in volle gang. Hoe de tellers te werk 
gaan weet ik niet maar er waren er werkelijk veel.
Dus gaf ik een woordje uitleg aan onze Internationale Presidente van wat er aan de gang was. Zij 
vroeg mij: ”Weet jij waarom in de 5 globale thema’s die het Lionisme ter harte wenst te nemen het 
milieu erbij hoort?” Ik antwoorde een beetje verveeld en verlegen: “Nee”. 
“Wel”, vertelde ze, ”ons hoofdhuis houdt regelmatig surveys (een soort peilingen) omtrent wat 
de leden belangrijk vinden. Vele Lions antwoorden niet of gebrekkig maar er zijn ook vele Lions 
die hierop antwoorden in eer en geweten. Blijkbaar tientallen duizenden. Eigenaardig maar het 
zijn de Europeanen die percentagegewijs de meeste antwoorden leveren. Op alle antwoorden 
op de vraag ‘welke topic vinden jullie dat het Lionisme het best zou behartigen’ kwam als eerste 
‘diabetes’ maar als tweede het ‘milieu’.  We hebben ons dus geschikt naar hetgeen de Lions zelf 
het belangrijkst vonden”.
De moeite waard om te weten dacht ik zo. En dus om met jullie te delen.

Vriendelijke groet,

Thierry Serck, Gouverneur Lions District 112A 2018-2019

W
oo

rd
 v

an
 d

e 
g
ou

ve
rn

eu
r

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


FEBRUARI 2019  I  3flashLIONS

WWW.LIONS-112A.BE

Onze Internationale Presidente op bezoek
Van 13 tot en met 16 februari 2019 bezocht Gudrun Yngvadóttir en haar echtgenoot Jon ons land.
Zij bezocht in de 4 districten een sociaal doel en zat het Valentijnsdiner voor.
In ons district bezocht zij in Gent de Sint Baafskathedraal en het Lam Gods. Nadien volgde een lunch in de ‘Fallignan’, 
het clubhuis van LC Gent-Gand.
Vervolgens werd zij onder een stralende zon ontvangen in Huize Werner Tibbaut te Kalken, een sociaal werk van LC 
Waasland. 
Zij was echt onder de indruk en stelde veel vragen.
Wat een dame ! Zeer toegankelijk, oprecht geïnteresseerd, met een zeer verstandige kijk op heel wat maatschap-
pelijke problemen.
Op vrijdagavond volgde een ‘Meet en Greet’ in Brussel waar zij niet alleen een inspirerende speech gaf en diverse 
Lionsleden in de bloemen zette,  maar ook heel geduldig poseerde met de vele Lions.
Ons district was alvast goed vertegenwoordigd ! En zoals altijd stond het merendeel snel aan de bar…
 
Met dank aan Elien Van Dille voor de foto’s.

http://www.lions-112a.be
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New Voices
De rol van de vrouw wordt wereldwijd met te weinig ambitie en te veel vooroordelen ingevuld. Dit geldt ook voor de 
Lions Club International en evenzo voor ons district. In de eeuw van de vrouw en onder impuls van de eerste vrouwe-
lijke internationale presidente Gudrun Ingvadóttir, willen we hieraan iets doen.
Elisabeth Haderer - Past International Director- kwam tijdens de opleiding ‘Lions Ambassadors’ te Gent het project 
New Voices toelichten. ‘Vrouwen zijn het best bewaarde geheim binnen de Lions organisatie’, opende zij enthousiast 
en passioneel haar rede om de rol van de Lionsdames méér en beter in de kijker te stellen. New Voices biedt extra 
ruimte aan de vrouwelijke Lions om hun stem te laten horen en hun verhaal te vertellen binnen de Lionsorganisatie 
en daarbuiten.   
In ons district gaan binnenkort een aantal New Voices aan de slag. We kijken er met z’n allen (M/V) naar uit om mee 
te werken aan de verdere ontwikkeling van een gëintegreerde visie en acties die leiden tot een grotere diversiteit en 
nog meer waardecreatie voor de gemeenschap.

Wim Goessens – LC Geraardsbergen

Lokaal LCIF nieuws
Hier ben ik dan weer met wat lokaal LCIF nieuws. Zoals eerder gesteld, LCIF geeft ook grants in België.
Drie projecten voorgesteld door onze districten werden alle drie door Oakbrook aanvaard!
• District D : projet de construction d’un centre de formation des chiens d’assistance et de sensibilisation au han-

dicap par l’association Os’mose - US$75.400   LC. Liège Trois Rivières
• District B:  Dagcentrum Poels: Day Care & Residential Facility for Mentally Disabled Adults - US$100.000  LC 

Diest
• District B : Construct Sanitary Units in Two Schools and Two Hospitals, Aketi , DRC - US$45.670 LC Tongeren 

and others
Hebben jullie nieuws voor mij ? Als jullie een storting doen, waarvoor hartelijk dank bij voorbaat, laat het mij weten 
aub!

 Jan Robyn – LCIF Coördinator – LC Heuvelland

LC Zelzate Krekenland wordt LC Lieve-
gem
LC Zelzate Krekenland bestaat vandaag 28 jaar en heeft bijgedragen tot het lenigen 
van vele sociale en maatschappelijke noden in Zelzate en zijn bredere regio, en stond 
tevens aan de wieg van het Rock for Specials festival voor mindervaliden.
LC Zelzate Krekenland, tevens peterclub van LC Assenede Diederik en Leo Club De Vier 
Ambachten, heeft doorheen de jaren van zijn bestaan zijn ledensamenstelling gevoelig 
zien wijzigen en de formele fusie van de gemeenten Zomergem, Waarschoot en Loven-
degem tot de gemeente Lievegem heeft een positieve impuls gegeven tot deze naamswijziging.
De nieuwe LC Lievegem wil echter geen afbreuk doen aan de inzet en successen die onder zijn vroegere benaming 
met geëngageerde leden gerealiseerd werden, maar wil gesteund door de vriendschap onder alle leden zijn sociaal-
maatschappelijke roeping in deze nieuwe setting nog luider laten weerklinken.  

Marc Cosyns – Immediat Past District Governor District 112 A – LC Lievegem

ƕƕ De dames van de nieuwe LC Kortrijk Budda werden gepind door onze Gouverneur ? No-
teer alvast de charterdatum van 15 juni in jullie agenda! Proficiat and good luck !Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Voedselbanken Actie 2018 – Voorlopig re-
sultaat
Uit recente persartikels bleek nog maar eens dat een groeiende groep van mensen beroep doen op Voedselbanken. 
In tegenstelling tot vorige jaren laten de officiële volledige resultaten van de Actie 2018 abnormaal lang op zich wach-
ten. De reden hiertoe is niet duidelijk maar ligt wel in het kamp van Delhaize. Het nationaal resultaat zou 580.258 
euro bedragen, dat is 4,3% minder dan in 2017, doch nog steeds flink de moeite daar dit zo’n 200.000 maaltijden 
vertegenwoordigt. Finale officiële cijfers per winkel en per provincie werden door Delhaize nog niet vrijgegeven. Er 
zijn wel voorlopige indicaties dat ons District naar goede gewoonte een flink resultaat heeft neergezet. Van zodra de 
definitieve resultaten bekend zijn zullen die worden gedeeld met alle betrokkenen.  
Ondertussen, een dikke “merci” aan alle leden die zich weer ten volle hebben ingezet voor de actie en in het bijzonder 
een warme “dank u” aan Christiaan De Bruyne en Serge Skatchkoff (met interim bijstand van Ignace Bosteels).

Marc Temmerman – LC Geraardsbergen

Jaarthema Vredesposteractie 2018-19
Traditiegetrouw komt het internationaal thema voor onze nationale actie (die het schooljaar volgt 
ipv het kalenderjaar) vanuit Oakbrook rijkelijk laat binnen: dit jaar is dat “Journey of peace”. Vrij te 
vertalen als “Een Tocht voor Vrede” of (in navolging van de klimaatmarsen): “Mars voor de Vrede”. 
Ondertussen is de tekenwedstrijd voor De Vredesposter volop aan het rollen. Wellicht oogsten de 
ruim 30 clubs, die ook dit jaar voor ons District deelnemen, binnenkort de artistieke vruchten van 
hun 11-13jarige leerlingen, waarna de clubselectie kan gebeuren. Méér en méér clubs koppelen 
de proclamatie hiervan vast aan een event naar het grote publiek, of plannen dit in op het lokale 
schoolfeest. Hoe dan ook is dit een mooie PR-gelegenheid voor jullie club!
Winnende clubtekeningen worden binnen gebracht worden op de Lenteconventie te Brugge op 
27 april. Daar gebeurt ook de jurering voor ons District, de winnaars worden op diezelfde Conven-
tie nog bekend gemaakt.
De proclamatie voor de nationale laureaten vindt plaats op de Kidsday, die opnieuw doorgaat 
in Bobbejaanland op zondag 2 juni. Elke deelnemende club kan hiervoor rekenen op een gratis duo-ticket voor hun 
clublaureaat, bijkomende tickets kunnen ter plekke aangekocht worden aan het sterk gereduceerd tarief van 19 € per 
persoon. Maar meer daarover in een volgende Flash!
vredesposters112a@gmail.com
http://www.lions-112a.be/vredesposterwedstrijd/
https://lionsclubs.org/en/start-our-approach/youth/peace-poster

Guy Soetaert - LC De Haan Permekeland - gsm 0475 76 12 92

ƕƕ De inschrijvingen voor de Muziekwedstrijd bijna op zijn einde lopen ? Vlug zijn is de 
boodschap! Dit jaar kunnen jonge gitaristen, die Belg zijn of als Europees ingezetene minstens 
5 jaar in België verblijven en maximum 23 jaar oud zijn op 1 januari 2019, deelnemen aan de 
wedstrijd. De nationale selectieproef vindt plaats in de concertzaal van Piano’s Maene Brussel 
Aragonnestraat, 37 te 1060 Brussel op zaterdag 13 april 2019 van 9.00 tot 20.00 uur. Deze 
proef is vrij toegankelijk voor het publiek. De nationale finale zal plaats hebben in de concert-
zaal van CC De Zandloper, Kaasmarkt 75 te 1780 Wemmel op zondag 12 mei 2019 om 17,00 
uur. Na de wedstrijd volgt een recital door pianist Liebrecht Vanbeckevoort, laureaat van de 
Koningin Elisabethwedstrijd 2007, waarna prijsuitreiking en receptie. Toegangskaarten voor 
deze finale kunnen bekomen worden aan € 25,00 bij Lion Sebastiaan Temmermans via e-mail 
temmermans @gmail.com en betaling op rekening BE 7340 1894 7341 van Lions Club Brus-
sel Hoofdstad met vermelding “Muziekwedstrijd + naam en e-mailadres”. Alle info jan.van.
eyck@telenet.be

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
mailto:vredesposters112a%40gmail.com?subject=
http://www.lions-112a.be/vredesposterwedstrijd/
https://lionsclubs.org/en/start-our-approach/youth/peace-poster
mailto:jan.van.eyck%40telenet.be?subject=
mailto:jan.van.eyck%40telenet.be?subject=
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Wine@Lions
Voor de vijfde editie van Wine@Lions nam LC Harelbeke-Liederik opnieuw on-
derdak in de vertrouwde toonzaal van Top Motors te Wevelgem. Na 4 succes-
volle edities met knappe selecties Italiaanse en Spaanse wijnen, beslisten we 
wat variatie in ons aanbod aan te brengen. We kozen voor een terugkeer naar 
hét wijnland bij uitstek: Frankrijk. Menig spuwemmer werd gevuld gedurende 
een strenge en intense selectie Franse wijnen uit vrijwel alle regio’s. Uiteindelijk 
werd een catalogus van méér dan 100 wijnen te proef en te koop aangeboden. 
Het assortiment bleek van excellente kwaliteit en verraste zelfs de hardnekkig-
ste sceptici! Frankrijk is duidelijk bezig aan een grondige vernieuwing en ver-
sterkt daarmee verder zijn leiderspositie in de wijnwereld. 
De opbrengst van deze fundraiser liegt er niet om: dit was zonder meer de suc-
cesvolste editie cash & carry Wine@Lions verkoop. We zullen opnieuw heel wat sociale projecten van de nodige 
steun kunnen voorzien!
Er moest dan ook niet lang nagedacht worden over de organisatie van een volgende editie. In het najaar van 2019 is 
iedereen opnieuw welkom op de 6e Wine@Lions!

Paul Vanneste – LC Harelbeke-Liederik

De Achillespees
Op 3 februari 2019 organiseerden we als LEO Club Oostende een ontbijt met 
een van onze goede doelen Achilles. Dit is een atletiekclub voor G-sporters, 
dus jongeren met een mentale beperking. We maakten er een topeditie van 
met ook de aanwezigheid van Lions Club Oostende en BO4 Oostende. De 
drie aanwezige serviceclubs deden tevens een gulle gift voor de doelgroep. 
Een atlete en de trainster van Achilles zijn namelijk geselecteerd om deel te 
nemen en coachen in Abu Dhabi voor de Special Olympics World Games. 
We ontvingen hier al het bedrag van €500 van het nationale LEO bestuur 
van op de nationale conventie.Het ontbijt ging door op zondagmorgen in 
een zaal van de basketbalclub in Oostende: de Versluys Dôme genaamd. 
Er waren een 90-tal aanwezigen, dus er werd goed gesmuld van de verse 
boterkoeken en het buffet. De lachende gezichten zegden genoeg! Alweer 
een meer dan geslaagde sociale activiteit.
Nogmaals bedankt aan de Lions om onze doelgroep mee te willen steunen en voor jullie aanwezigheid op het ontbijt. 

Delphine Roelens, voorzitter LEO Club Oostende

ƕƕ Onze inzet voor de Voedselbanken écht wel nodig is ? De vraag naar voedselhulp blijft 
alsmaar stijgen, vooral door alleenstaande moeders. Ontdek het hier.

ƕƕ Je heel wat materiaal kan vinden om het Lionisme te promoten op www.lionsclubs.org en 
op https://www.facebook.com/watch/?v=2227244527500297.

ƕƕ Er een oproep verschenen is op TV Oost over de Special Olympics ? Bekijk die hier.

ƕƕ Onze Gouverneur zich soms echt wel héél moe voelt na al die clubbezoeken ? Ons district 
telt nu 56 clubs, dankzij de 2 laatste nieuwe damesclubs Gent Centinelle en Budda.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/01/28/jaarcijfers-voedselbanken/?fbclid=IwAR1PmJrn0kAIEsadzPAF_2t5tYsn4wqRdCvjTBY5Z2KEv3imXvR8RV5t1Z0
http://www.lionsclubs.org
https://www.facebook.com/watch/?v=2227244527500297
https://www.tvoost.be/programmas/sint-niklaas-tv-oproep-vrijwilligers-special-olympics-72254
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De kleinste en de jongste
Lions Club Gavere-Rhodeland, al 14 jaar een fiere Lionsclub, weliswaar de 
kleinste van het district, maar daarom niet minder enthousiast. Met de gemid-
delde leeftijd van 45 jaar zijn we ook één van de jongste clubs, vandaar dat 
er ons nog een mooie toekomst staat te wachten. Deze maand zijn we met 
z’n allen nog naar een babyborrel geweest van een van onze leden, opvolging 
verzekerd dus! 
We organiseren elk jaar twee fundraisingactiviteiten en momenteel bekijken 
we een derde activiteit. Onze sociale doelen bevinden zich vooral in de sector 
waar kinderen worden geholpen die het minder goed hebben. 
Waar ligt nu de grootste uitdaging van onze club, vrij evident, we gaan op zoek 
naar nieuwe Lions. Mensen vooral die willen mee gaan in ons verhaal, het ver-
haal van elke Lion, where there’s a need, there is a Lion. Een Lion is iemand met 
het hart op de juiste plaats, iemand die de handen uit de mouwen wil steken. Want het spijzen van de kas voor de 
sociale commissie is niet gemakkelijk, het is werken geblazen, maar de waardering is des te groter als je de lachende 
gezichtjes zien van de kinderen!  

Pascal Marchand – LC Gavere-Rhodeland

Prijs van het Nationaal Werk
een opfrissing
Prijs van het Nationaal Werk
Opgericht in1961 heeft de prijs van het Nationaal Werk tot doel op de nationale conventie de clubs te huldigen voor 
hun voorbeeldige sociale verwezenlijkingen.                                              
In 1986 is de prijs uitgebreid tot culturele activiteiten.

De Commissie van het nationaal werk.
Per district worden er door de inkomende gouverneur 2 leden benoemd. De mandaten bedragen 3 jaar en kunnen in 
principe eenmalig verlengd worden met 3 jaar. Alle leden zijn 2-talig en worden voor eind april benoemd. De voorzit-
ter wordt gekozen en aangesteld door de gouverneursraad. De commissie staat onder het toezicht van de gouver-
neursraad. De huidige vertegenwoordigers voor ons district 112A zijn Henri Bouckaert (LC Wetteren Rozenstreek) en 
Muriel Poot (LC Gent Gandalys). Lees hier verder.

Henri Bouckaert – LC Wetteren Rozenstreek

Lokerse knechten
Jaarlijks bezoekt onze Sint en zijn knechten het rusthuis van het OCMW in 
Lokeren.
Natuurlijk heeft hij de nodige snoep ook mee. Onze Sint is ook ieder jaar ver-
gezeld van een accordionist die voor de nodige ambiance zorgt gedurende 
enkele uren. De ouderlingen die op hun kamer moeten blijven worden ook 
door dit team afzonderlijk bezocht.
Het is ieder jaar geen lichte taak, maar wel een taak die voor een leuke be-
levenis zorgt voor veel mensen. Ook de kinderen en kleinkinderen kunnen 
aanwezig zijn bij het bezoek van onze Sint.Dit jaar was het nog een vrij jonge 
Sint, maar hij heeft zijn taak voor de eerste keer goed volbracht.
Volgend jaar zullen we zeker opnieuw van de partij zijn.

Jan Prinsen – LC Lokeren

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/prijs-van-het-nationaal-werk-een-opfrissing/
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O dierbaar België
Ons Multiple District Belgium wil het leren van de andere landstalen bevorderen en biedt het Lionsnetwerk aan om 
taaluitwisselingen voor jongeren te promoten.
Naast het spontaan aanleren van een andere landstaal maken de jongeren ook kennis met een andere cultuur en een 
andere familiale levensstijl.
- VOOR WIE? Voor jongeren (tussen 12 en 17 jaar) van Lionsleden en bij uitbreiding van hun familieleden en vrienden.
- WANNEER? Tijdens de 5 schoolverlofperiodes. Dit wordt onderling tussen de families bepaald.
- WAAR? In een Franstalig of Duitstalig (Lions-)gezin.
- DUUR? In principe een week.
- WEDERKERIGHEID? Ouders die een kind inschrijven verbinden er zich toe gast-gezin te zijn voor een jongere uit een 
ander taalgebied.
- KOSTEN? Nihil gezien de wederkerigheid.
- REGELING VAN DE UITWISSELING? De match wordt gerealiseerd op basis van geslacht, leeftijd, hobby’s van de 
ingeschreven jongeren.
http://www.lions-112a.be/taaluitwisseling/

Marc Baisier - Commissievoorzitter ‘Taaluitwisseling’ District A 

Leo Club Ninove steunt het bijzonder on-
derwijs
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de Leo Club Ninove op de laatste 
schooldag voor de kerstvakantie een soepbedeling op het Sint-Joris-
schooltje in het centrum van Ninove. De school staat in voor het Bijzonder 
Lager Onderwijs binnen de regio. In de kerstperiode wordt iedereen graag 
overstelpt met warme wensen, onze leden trakteerden alle leerlingen van 
de school liever op warme pompoensoep en broodjes met kaas. Ontel-
bare bedankingen en knuffels van de leerlingen waren met voorsprong 
het beste cadeau tijdens de afgelopen feestdagen. Verder steunde de 
club het project ‘Kwartiermakers’ binnen de school BubaO Levenslust te 
Schepdaal. Er werd een cheque van €1000 aangeboden om voor de kin-
deren nieuwe boeken te kopen. Het project spoort hen aan om minstens 
een kwartier per dag te lezen. Aangepaste en aantrekkelijke boeken voor 
elk leesniveau waren absoluut welkom in hun bibliotheek. Enkele enthou-
siaste leerlingen gingen met ons alvast op de foto!

ƕƕ Iedereen weet dat Helen Keller, die niet alleen blind was, maar ook doofstom was, onze 
stichter Melvin Jones kon overtuigen de Lions ‘Knights of the Blinds’ te maken. Maar wist je 
ook hoe Helen Keller leerde spreken ? Leer het hier!

ƕƕ de DISOCdag van zone 11 de pers haalde? Onder een stralende zon werden 5000 bomen ge-
plant. Je leest er hier alles over. En voor de volgende Disocdagen: vergeet niet deel te nemen 
aan de fotowedstrijd! Bekijk het hier.

Wist je dat?

SAVE THE DATE!
OPLEIDING NIEUWE BESTUREN OP 04/05/2019

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/taaluitwisseling/
https://www.facebook.com/ThessalonikiHeraklea/videos/825323294486069/?v=825323294486069
https://www.hln.be/regio/oostende/boomplantactie-is-groot-succes-10-000-stekjes-ruim-300-enthousiastelingen-en-stralend-weer~a6576269/
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Piet Huysentruyt
Op onze dinervergadering van 6 november hadden we Nicolas De Smet van The List 
Media bij ons te gast.
We doen dat wel vaker, zo sprekers uitnodigen. De ene dinervergadering nodigen we 
een externe spreker uit en de andere keer een lid van onze eigen club. Per slot van 
rekening ben je ooit aanvaard omdat je wat te vertellen hebt.
Nicolas heeft een zeer boeiende uiteenzetting gegeven over ‘De kracht van social me-
dia’ en hoe we dit voor onze club kunnen gebruiken.
Mocht Piet Huysentruyt erbij geweest zijn zou hij gevraagd hebben: ‘En wat hebben 
we vandaag geleerd?’
1. Dedication : social media werken alleen maar als iedereen van de club dedicated is.
2. Je moet delen om te kunnen vermenigvuldigen: berichten delen en een link tussen je website en je Facebook-
pagina creëren een belangrijk organisch bereik.
3. Je moet geven om te kunnen krijgen: bepaalde berichten moet je een push geven.
Met een minimum aan middelen kan je een maximum bereik creëren.
 Een boeiende, maar vooral inspirerende avond. We weten weer wat te doen!

 Koen VAN ZANDWEGHE - Voorzitter LC Damme-Zwin

Familiedag bij LC Meetjesland
Voor het eerst organiseerde onze club een familiedag voor de leden met hun gezin, familieleden en vrienden. De 
bedoeling was vooral een leuke namiddag te beleven in het domein Puyenbroeck te Wachtebeke met verschillende 
activiteiten: het hoogteparcours van 4 en 8 meter, de bolderkar-zoektocht en voor de allerkleinsten het kleuterpar-
cours in de sporthal. 
Men kon ook enkel als toeschouwer deelnemen. Zo hadden de grootouders werk genoeg om met ingehouden adem 
instructies te geven aan de kleinkinderen op het hoogteparcours. Dit parcours dat bestempeld werd als ‘voor durvers 
en avonturiers’ was in onze club zeker de populairste activiteit.
Tegen 17u was er aperitief in een aparte tent gevolgd door een BBQ. De bar werd door onze club uitgebaat. We dan-
ken ons nieuwste clublid Franky Van Daele en zijn team voor de goede organisatie.
We hebben vastgesteld dat de familiedag een prima middel is om met onze club eens in een ander daglicht naar 
buiten te komen. Dit event is ongetwijfeld een aanrader en mag jaarlijks herhaald worden. 

Michel Timmermans, secretaris LC Meetjesland

Onbekend is onbemind
Een zonnige zaterdagmorgen. Een mooi kasteeltje in Gent en een 50-tal lionsvrienden die de 
taak van Lions Ambassadeur op zich genomen hebben. 
We zijn allen tevreden in onze club en als de voorzitter een mail ontvangt van “bovenaf” wordt 
deze al te vaak beleefd “afgehandeld”.
Maar vergeet niet dat we een deel zijn van een internationale organisatie die zijn structuren efficiënter maakt. Het 
“Global Action Team” is daar het tastbaar bewijs van. Iedereen heeft uiteraard ook al van de “Lions Club International 
Foundation of LCIF” gehoord. Inderdaad voor velen een “ver van mijn bed show”, maar hierdoor laten we veel poten-
tieel ongebruikt. Zonde, want wij zetten ons in voor de minderbedeelden en gebruiken niet onze volle Lions kracht. 
Als Lions Ambassadeur zal ik me inzetten om mijn clubvrienden te overtuigen dat Lions meer is dan LC Zwevegem. 
Ik hoop dat ze op hun beurt ambassadeurs worden en hierdoor hun omgeving verrijken.
Think Global, Act Local.

Dominique Notteboom – LC Zwevegem

http://www.lions-112a.be
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SOHAP 2019
Special Olympics Healthy Athletes Program 2019
Jaarlijks gaan de Special Olympics en het bijhorende Lions-gezondheidsprogramma  Special Olympics Healthy Ath-
letes Program door tijdens het weekend van Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart.  Dit jaar gaat dit door van woensdag 29 
mei tot en met zaterdag 1 juni te Sint-Niklaas en Beveren-Waas.
Gedurende de spelen kunnen de atleten zich gratis laten controleren op vlak van gezondheid. Deze controles worden 
uitgevoerd door hogeschoolstudenten. Jammer genoeg kunnen er door de nakende examens van de studenten, 
twee programma’s niet doorgaan namelijk de Opening Eyes en de Fun Fitness.
Voor donderdag 30 mei zoeken wij nog 15 opticiens-optometristen en drie kinesisten om testen af te nemen. We 
hebben gedurende deze 4 dagen in totaal 300 lions nodig.
Meer informatie omtrent de Lions Healthy Athletes program vindt u terug op https://lions4sohap.blogspot.com/ 
Inschrijven kan via games2019@l4s.be
Emilie Martens - Vertegenwoordiger SOHAP voor district A

http://www.lions-112a.be
https://lions4sohap.blogspot.com/
mailto:games2019%40l4s.be?subject=
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Nuttige info
18/03/2019 D112A Infosessie nieuwe leden zone 21 en 22
22/03/2019 LC Blankenberge: Lions In CC
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
25/05/2019 LC Ieper-Poperinge: Ypres Salient Historic
08/06/2019 MD 112: Nationale Conventie

Welkom aan onze nieuwe leden
Club Naam Voornaam
LC Kortrijk Buda Nys Sylvie
LC Roeselare Christiaens Olivier
Damme Zwin Hollevoet Kristof
Ieper Poperinge Arnout Joost
Sint Martens Latem Dierickx Jan
Sint Martens Latem Vansteenberge William
Sint Martens Latem Maenhout Kees
Waregem D’Hoop David
Waregem De Stoop Tom
Zelzate Krekenland Goeminne Wim
Zelzate Krekenland Van Renterghem Patrick

In memoriam

Club Naam Voornaam

LC Ieper Poperinge De Bruyne Joseph

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

Deadline artikels flash maart: 20 februari

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/infosessie-nieuwe-leden-zone-21-en-22/
http://www.lions-112a.be/events/lc-blankenberge-lions-in-cc/
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/lc-ieper-poperinge-ypres-salient-historic/
http://www.lions-112a.be/events/md112-nationale-conventie-2/
http://www.lions-112a.be/in-memoriams/
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