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Beste Lionsvriendinnen en vrienden,

Ziezo, de lenteconventie is achter de rug. Dit klinkt altijd een beetje als het einde van een Lions-
jaar.
Is dit zo? Allesbehalve.
De aanwezigen aan de lenteconventie hebben het gehoord. Hopelijk hebben zij een interessante 
en aangename voormiddag genoten. 
Voor het ogenblik ben ik mijn weddingschap aan het winnen. Het ziet er echter naar uit dat ik hem 
ga verliezen. En ik heb het al geschreven, dat is mijn vurige, vurige wens! Absoluut!
Op de dag van de conventie was het lidmaatschap van district 112A al gestegen tot 1997 Li-
onsleden. En via, via heb ik vernomen dat er binnenkort 3 nieuwe Lions ons ledenbestand zullen 
vervoegen. En wie weet, blijft het niet beperkt tot die 3!
2000 Lions leden. Dat zijn 2000 vrienden! Ik heb het “aan den lijve” mogen ondervinden. Elk club-
bezoek was zonder de minste uitzondering een feest. Overal werd ik steeds hartelijk onthaald. 
Overal heb ik steeds een gezellige avond doorgebracht. Overal was de vriendschap aanwezig.
2000 Lions leden. Dat zijn 2000 vrienden die zich vrijwillig ten dienste stellen van mensen die 
het nodig hebben. De DISOC-projecten, de reeds uitgevoerde en deze die er nog zullen komen, 
hebben dit zo mooi “uitgestraald”. Het is misschien geen perfect Nederlands, maar het zegt zo 
precies hetgeen ik voel over jullie inzet. Immense dank daarvoor!
Op de lenteconventie heeft mijn vrouwtje Carine het zo prachtig verwoord.  À propos, ze had mij 
niet verwittigd van haar tussenkomst. Ze had het de nacht ervoor geschreven.  Wat een fiere 
echtgenoot ben ik. Mijn leuze is nu niet meer: “Yes, we can” maar “Sure, we can”! Wij Lions kun-
nen zoveel!
Mijn blijvende dank aan jullie allen.

Thierry Serck, Gouverneur Lions District 112A 2018-2019
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De Nationale Loterij en een wel heel bij-
zondere erkenning 
Lions steunt al 23 jaar Rock voor Specials en die kregen van de Nationale lo-
terij wel een heel bijzondere erkenning. Op 20 december hadden we de eer om 
een ‘Lotery Award’ af te halen in Antwerpen op de ‘Nacht van het Geluk’. ‘Den 
Dries’ werd gelauwerd met meer dan 20 jaar Rock voor Specials en we kregen 
daarvoor de Proximity Award – Noord en zo wordt er in Vlaanderen maar ééntje 
uitgereikt. 
We waren daar in goed gezelschap, want waren o.a. nog genomineerd: Nina Der-
wael (Young Talent Award), Belgian Paralympics (Engagement Award), De Rode 
Duivels (Partnerschip Award), Thomas De Gendt (Engagement Award), Fonds 
voor hartchirurgie (Gender Award), Operation Violettes en blindegeleidehonden 
(voor Proximity Zuid). 
Maw een prestigieuze erkenning die we uiteraard maar konden krijgen dankzij de jarenlange steun van 
Lions Meetjesland Eeklo, Lions Evergem Vlaamse Valleien en Lions Assenede Diederik.  
Hij komt ook hen toe en daarom zetten we dit ook dik in de verf.  
We kregen deze award bovendien ook toegekend omdat de Nationale Loterij Rock voor Specials al meer 
dan 20 jaar steunt. Dank U wel Lions en de Nationale Loterij omdat jullie elk jaar dit festival voor 7.000 
personen met een beperking mogelijk maken! 

Luc Verbeke – LC Assenede Diederik 

Koningin Mathilde
 Koningin Mathilde bracht een bezoek aan het dienstverleningscentrum Heilig Hart in Deinze. Dit centrum is één 
van de projecten waar LC Zottegem graag zijn schouders onderzet. Hare Majesteit nam er deel aan de Week van de 
Zorg, een initiatief van Dag van de Zorg vzw, dat dit jaar in het teken stond van het brein. Zij nam deel aan verschil-
lende activiteiten en bracht een bezoek aan leefgroep Akiz waar zorgvragers met een niet-aangeboren hersenletsel 
verblijven. Lees hier verder.

11,5 ton afval opgeruimd
Voor de 10de keer vond aan onze kust de ‘Eneco Clean Beach Cup’ 
plaats. Het gaat om een initiatief van de surfclubs om de stranden op 
te ruimen en om de problematiek van plastic in de oceanen onder de 
aandacht te brengen. De ‘Eneco Clean Beach Cup’ is intussen een echte 
traditie geworden. Met surfclub De Windhaan in De Haan als uitvalsba-
sis, schuimden zo’n duizend vrijwilligers de kust tussen Knokke-Heist en 
De Panne af op zoek naar zwerfvuil. De surfclub die het meeste afval 
ophaalt, krijgt de Eneco Clean Beach Cup. LC Damme-Zwin sloot zich 
samen met MPI De Kaproenen aan bij de actie in de ‘Anemos Beachclub’ 
Duinbergen. Benieuwd hoeveel zwerfvuil er in Duinbergen werd verza-
meld. Om dit schitterend initiatief nog meer glans te geven hebben we beslist om aan deze dag, onze bijdrage tot 
de Wens van de Gouverneur DISOC, de DISOC fotowedstrijd te koppelen. Anemos Beachclub streeft ook verder naar 
“take 3 for the sea” Het doel is om drie stukjes afval mee te nemen iedere keer je het strand afloopt. 
Afspraak op de World Clean Cup Day op zaterdag 21.09.2019.

Leo Stockman - secretaris LCDamme-Zwin

http://www.lions-112a.be
http://www.avs.be/avsnews/koningin-mathilde-bezoekt-dvc-heilig-hart-in-deinze?fbclid=IwAR2TJG1ZqCxsNraHynezHGAEUQXUz2eVk1OpWPOtjhS2uaGaAKJ91jsT_vg
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Winnende posters op de containers
Ook dit jaar heeft LC Lokeren meegewerkt aan De Vredesposter: maar 
liefst 13 scholen namen deel met 350 tekeningen.
Op 21 maart kwam de jury bijeen om 25 winnende posters te selecteren, 
wat geen gemakkelijke opdracht was. Op 30 maart werd in het Cultureel 
Centrum van Lokeren de proclamatie van de 25 beste posters gehouden 
en een receptie, en dit in het bijzijn van de pers, de deelnemende scholen 
en heel wat kinderen. De scholen ontvingen een aanmoediging middels 
een ‘teken-colli’ ter waarde van 200 EUR en de deelnemers van de win-
nende posters ontvingen een geschenkbon. 
De 25 winnende posters zijn gedurende 2 weken tentoongesteld in de foyer 
van het Cultureel Centrum van Lokeren. Ook worden de kopijen van de win-
nende posters gepubliceerd op onze kledingcontainers die verspreid staan in Lokeren (één van onze activiteit om 
fondsen voor onze sociale werken te verzamelen is het ophalen van oude kleren).

Frank Arbyn - LC Lokeren - 1e Vice-Gouverneur Elect

Werk van de Gouverneur(s) 2016-17
April 2016. De vier inkomende Gouverneurs nemen zich voor visibiliteit voor Lions als een belangrijke prioriteit te 
weerhouden. Versnippering van financiële middelen vermijden dus, waarom niet een gemeenschappelijk ‘Werk van 
de Gouverneur’?
We kiezen voor microkrediet – daarmee geef je mensen met ondernemingsspirit, met ideëen en handen aan hun lijf 
de kans zelfredzaam te worden. We beslissen in zee te gaan met de vzw Microstart, een vzw die nationaal opereert, 
met kantoren in Brussel en Antwerpen, Gent en Kortrijk, Luik en Charleroi.

Lees hier verder

Patrik Vervinckt, Past district Governor - LC Dendermonde

ƕƕ SPECIAL OLYMPICS - Wij zoeken DRINGEND nog 2 NKO-artsen of pediaters of huisart-
sen om te helpen bij het Hearing Program op vrijdag 31 mei in Beveren. Hun taak is de controle 
van de gehoorgang en het verwijderen van aanwezig oorsmeer. Er is een NKO-arts aanwezig, 
dus een pediater of huisarts (zelfs laatstejaars in opleiding) kan zonder problemen. Voor in Sint-
Niklaas zoeken wij nog 1 NKO-arts voor donderdag 30 mei. Zelfde functie. Moet hier wel een 
NKO-arts zijn. Alle info: paul.nauwelaerts@telenet.be

ƕƕ Onze Belgische violiste Sylvia Huang één van de 71 kandidates is uit 20 landen die gese-
lecteerd werd voor de halve finale van de Koningin Elisabethwedstrijd 2019 voor viool. Zij is 
bovendien de enige geselecteerde voor ons land én de 1ste winnares van onze Lions European 
Musical Competition 2008!

Wist je dat?

Abdo Khawas, 3 jaar geleden bootvluchteling 
vanuit de Gaza-strook, nu zijn eigen kappers-

salon in Gent.

Cecilia Ntelo-Wa-Leko, inclusieve kinderopvang 
voor dove, slechthorende en horende kinderen  

Laken.

Demba, Touba-shop voor hoogstaande Afrikaanse produkten, Antwerpen. 
Majida creëert haar eigen nieuwkuis, heeft nu 3 medewerkers in dienst.

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/werk-van-de-gouverneur-2016-2017/
mailto:paul.nauwelaerts%40telenet.be?subject=
mailto:paul.nauwelaerts%40telenet.be?subject=
mailto:paul.nauwelaerts%40telenet.be?subject=
mailto:paul.nauwelaerts%40telenet.be?subject=
mailto:paul.nauwelaerts%40telenet.be?subject=
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Blanche en… de Olympische medailles
 Van 14 tot 21 maart vonden in Abu Dhabi de Special Olympics World Summer Games 2019 
plaats.
Deze Special Olympics worden om de twee jaar georganiseerd en konden dit jaar op een 
7000 deelnemers rekenen, waaronder een delegatie van 114 atleten uit België.
Love in Action, het belangrijkste sociaal werk van LC Menen, heeft ook een topatlete onder 
haar leden. 
Blanche is sportief zeer begaafd en is kampioen van België in diverse sportdisciplines.  
De Belgische sportfederatie had Blanche aangeduid om deel te nemen aan deze Special 
Olympics in Abu Dhabi.
Daar behaalde Blanche 4 medailles: 1 x goud in de sprongoefeningen, 1 x zilver aan de brug 
met ongelijke leggers, 1 x brons aan de balk en 1 x brons in allround. 
LC Menen heeft dan ook de reiskosten van Blanche gesponsord.
Blanche werd door haar turnclub “Krachtig en Lenig “ uit Wervik op zaterdag 23.03.2019 in de 
bloemetjes gezet en de week daarop werd Blanche samen met een delegatie van LC Menen 
op het stadhuis van Wervik ontvangen. 

 Bart Bollen – LC Menen

Bescheiden LC Ninove
Jáááren geleden is het dat LC Ninove de Flashredactie nog een artikel bezorgde.
Te bescheiden zijn ze. Nochtans komen ze regelmatig in de pers. We bemachtigden een mooi filmpje nav het schen-
ken van een elektrische rolstoelfiets aan de VZW Schoonderhage. Een aantal bewoners kan daardoor op een comfor-
tabele manier genieten van tochtjes in de ruimere omgeving van hun verblijf. Sommige bewoners hebben naast een 
mentale beperking immers ook een fysieke beperking. Ze zijn afhankelijk van een rolstoel, wat hun mobiliteit sterk 
inperkt. Bovendien zijn ze ook aangewezen op begeleiding om zich te verplaatsen.
Een elektrische rolstoelfiets biedt hen de mogelijkheid om hun actieradius enorm te verruimen. Boodschappen doen 
met een begeleider, deelnemen aan vrijetijds-en culturele activiteiten, een terrasje doen, genieten van een fietstochtje 
in de natuur… het zijn nieuwe mogelijkheden.
De levenskwaliteit van de bewoners krijgt hierdoor een bijzondere opwaardering en het verhoogt hun mogelijkheden 
tot integratie in het maatschappelijk leven in ruime mate.
Bekijk het hier!

ƕƕ De dames van L.C.Kortrijk BUDA charteren op 15/6/2019 ? Hier vind je de uitnodiging. 
https://www.lionsclubkortrijkbuda.com/

ƕƕ In Europa 1 op 11 mensen diabetes hebben of zo’n 55,4 miljoen mensen alleen al in Europa? 
Diabetes 1 van de pijlers van het Lionisme, bekijk het hier.

ƕƕ Wat het Lionsprogramma ‘New Voices’ inhoudt ? Iedereen heeft een stem!  #NewVoices toont 
de impact van vrouwelijke Lions. Ontdek de 4 ‘New Voices winners’ in de mei-editie van het 
Amerikaanse LION Magazine http://bit.ly/2Vb7oOv

ƕƕ Er sinds 25 april een nieuwe Lionsstraat bestaat in Marseille ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.ninofmedia.tv/nieuws/item/2473-lions-club-ninove-schenkt-elektrische-rolstoelfiets-aan-schoonderhage?fbclid=IwAR3MCPrrIrvvrH0KFEvekHn5S88EEluEODb1q8e98xaAy4ODAICMugAmmj0
https://www.lionsclubkortrijkbuda.com/
https://cdn2.webdamdb.com/md_2MElaWERDm93.jpg.pdf?v=1
http://bit.ly/2Vb7oOv
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Lions … Is it all about Leadership?
Lions heeft een unieke visie op leiderschap – één van de basisprincipes is immers zoveel mogelijk 
Lionsleden de kans te geven leiding uit te oefenen. Daarom dus mandaten van één jaar voor club- en zonevoorzit-
ters, voor districtsgouverneurs, enz. Leiderschap is een vaardigheid, die elkeen kan aanleren. Het unieke aan Lions is 
dat dit leerproces zich afspeelt binnen een vriendengroep – je staat aan het hoofd van een groep waarvan de leden 
positief gezind zijn, je willen helpen om de club tot een kampioenenclub te maken qua service en qua sfeer. Piece of 
cake dus?

Eigenlijk wel, voor zover je als Lions leider een paar basisregels in acht neemt:

Eis in alles wat service aangaat kwaliteit en transparantie
• Geef alle leden maximale ruimte voor initiatief en voor het creëren van toegevoegde waarde voor de club; dit kan 

niet als niet elk lid de gelegenheid krijgt zich uit te spreken en gehoord wordt
• Empathie van leden tegenover elkaar is vanzelfsprekend, een positief vooroordeel tegenover elkaar evenzeer
• Ga voor kwaliteit en motivatie voor ‘We Serve’ bij aanwerving van nieuwe leden.
• Lions impliceert een visie op de samenleving, elk lid heeft de missie deze visie uit te dragen en mede waar te 

maken. https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/global-action-team

Onze benadering van leiderschap vergt een belangrijke opleidingsinspanning van alle leden. Just do it!

‘ I think the purpose of life is to be happy, to be useful, to be responsible, to be honorable, to be compassionate. It is, 
above all, to matter, to count for something, to have made some difference that you lived at all’. (L. Rosten, Amerikaans 
auteur)

Patrik Vervinckt - GLT 

LC Wetteren Rozenstreek optimaliseert 
zijn GST-werking
Tussen onze zalmactie (oktober-december 2018) en de oldtimerrally 
(18 mei 2019) door, wordt er in Wetteren gebrainstormd over het oor-
deelkundig besteden van de vergaarde fondsen. 
De zalmen en de oldtimerrally vergen heel wat manpower en energie, 
logisch dan ook dat we zorg besteden aan de selectie van onze soci-
ale projecten. 
Onze club heeft een traditie om een ‘sociaal comité’ samen te stellen 
dat uit 3 à 4 clubleden bestaat (Global Service Team) en dat via een 
doorschuifsysteem om de 6 à 8 jaar volledig vernieuwt. Op die manier 
zorgen we voor continuïteit en komt ook ieder clublid ooit in het GST 
terecht. Dit team rapporteert aan de club en staat ook open voor elke 
suggestie. Om nog meer transparantie te bieden en de betrokkenheid van alle clubleden te prikkelen, houden we dit 
jaar een interne enquête waarbij gepeild wordt naar de prioriteiten van het sociaal engagement. Kleinere of grotere 
projecten; regionaal, nationaal of internationaal; financieel of manpower; doelgroep; visibiliteit etc… Zowat alles is 
mogelijk, zolang de fondsen voor 100 procent goed terechtkomen!
Wat we nog het meest nastreven is dat het sociaal egagement hoog op de agenda blijft staan en dat elk aspect van 
onze GST-werking geoptimaliseerd wordt… 

Luc Lamoot - LC Wetteren Rozenstreek

ƕƕ Caroline Ghyselbrecht van Ithaka (een sociaal doel van LC Oostende BO4) 3 medailles op 
de Wereldspelen van Special Olympics in Abu Dhabi won! Goud op de 100 meter lopen, goud op 
de 4 x 100 meter lopen en brons in verspringen. Een dikke proficiat aan onze topatlete!

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/global-action-team
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Disoc te Ieper
Onze DISOC-actie in het Sint Jozefsrusthuis te Ieper was supergeslaagd. We wer-
den heel hartelijk door de directrice en de verzorgers ontvangen op zaterdagnamid-
dag, 14 uur. We waren met 25 leden en ladies van onze club, een groot succes!
De directrice deelde ons in 5 groepen in, en we mochten naar de 5 verschillende 
refters gaan, waar wij voor koffie en gebak hadden gezorgd.
In iedere groep gaven we aan elke oudere een bloemetje, en deelden de taart en de 
koffie uit.
Ondertussen konden wij naar hen luisteren, een babbeltje slaan, hen onderhouden. 
De mensen genoten hier enorm van, dat hadden ze nog niet veel meegemaakt, een 
groep vrijwilligers die hen de zaterdagnamiddag kwam entertainen. 
Nadien zijn we nog naar de kamers geweest van de ouderen die niet meer naar de 
refter konden gaan, de meer eenzamen; ook daar hebben wij geluisterd.
Achteraf waren we er allemaal over eens: we hebben deze mensen vandaag een 
klein beetje geluk bijgebracht. Deze mensen waren ons echt dankbaar.
Dit vraagt voor herhaling, wij zien dit zitten om het volgend jaar in maart, met of 
zonder DISOC, opnieuw te doen; hierdoor beseften we wat echt ‘lionisme’, we serve 
betekent.

Stefaan Decadt - protocol LC Ieper Poperinge

E-mail etiquette
Wij worden regelmatig geconfronteerd met “mail pingpongspelletjes” zonder toegevoegde waard.
1. Verschillende malen werd er reeds op gewezen de mail-ontvangers in “BCC” – als het om een groep gaat - te 

plaatsen en in de aanhef te noteren aan wie de e-mail gericht is (indien een grote groep ontvangers bedoeld 
wordt). Zo vermijden wij dat bij consultatie van e-mails voornamelijk op onze smartphone eerst telkens een el-
lenlange en tijdrovende lijst van e-mailadressen verschijnt vooraleer het eigenlijke bericht wordt bereikt.

2. Plaats bvb op uw e-mails onder uw handtekening: “Voor veilig e-mail verkeer bij het doorsturen: VERWIJDER alle 
mailadressen uit de ontvangen mail, zet de bestemmelingen altijd in het vak BCC”

3. Wij ontvangen dagelijks een “diarrée” van e-mails waardoor we soms door het bos de bomen niet meer kunnen 
onderscheiden. Dit wekt frustraties en ongenoegen in de hand en last but not least (m)(w)issen we daardoor 
soms belangrijke berichten.

Lees hier het volledig artikel.

Luc Masureel - 1° Vice Gouverneur Elect

ƕƕ Er zich 5 kandidaten stellen als 3rd Vice International President? Voor de Lions die de 
Internationale Conventie in Milaan gaan bijwonen, hier de voorstelling van de kandidaten.

ƕƕ Er een zeer goede ppt presentatie bestaat over ‘Hoe onze sociale voetafdruk vergroten’ ?

ƕƕ Er dagelijks 820 miljoen mensen met honger gaan slapen ? HONGER: 1 van de Lionsthema’s.

ƕƕ Er een Lions zeilregatta plaats vond in Kroatië met 50 crews en 450 Lions uit 18 landen ? Vol-
gend jaar van 23-25 April 2020!

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/?p=9898&preview=true
http://digital.lionmagazine.org/publication/?i=575029&utm_campaign=5608_EN_AprilLionMag_Email_2019&utm_medium=email&utm_source=Eloqua#{%22issue_id%22:%22582609%22,%22view%22:%22articleBrowser%22,%22article_id%22:%223360272%22}
http://www.lions-112a.be/hoe-onze-sociale-voetafdruk-vergroten/
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Onze duurverdiende centen
Als LCIF districtcoördinator vertellen lionsvrienden in de clubs met gepaste trots wat zij 
op sociaal gebied verwezenlijken, en hoe zij over LCIF in combinatie daarover denken. Is 
altijd een prima gesprek. Toch heb ik een paar keer vragen gesteld, niet alleen in mezelf. 
Steeds moet met de nodige kritische geest een project worden benaderd en zien of het 
echt nodig is. Bepaalde instellingen gaan ‘shoppen’. Wij moeten durven andere service-
clubs van de streek over een nood aanspreken.   
Ook kan de boekhouding van een instelling nagekeken worden. In elke club zit een boek-
houder.
Ik heb gehoord van een brand waar ‘iets moet gedaan worden’ – Ik vind dat de club eerst de verzekeringsmaatschap-
pij moet aanspreken – in elke club zit een makelaar. 
Een pilotenopleiding subidiëren? Een welbepaalde bank heeft hiervoor een perfect financieringsprogramma in elkaar 
gestoken. In elke club zit een bankier. 
Mensen die totaal aan de grond zitten? Werden alle wettelijke voorzieningen waarop ze recht hebben aangesproken? 
In elke club zit een advocaat.
Heeft niets met LCIF te maken, maar met onze duurverdiende centen.

Jan Robyn – LCIF coördinator – LC Heuvelland

Kaas- en wijnavond Leo Club Wetteren
Op 16/02 organiseerde Leo Club Wetteren voor de tweede keer haar kaas-en wijnavond. Dit moment waar al maan-
den op voorhand naar toegewerkt wordt, is de kroon op het harde werk van de club. Dit jaar beloofde alweer een 
goede editie te worden: met een volledig uitverkochte zaal, uitstekende wijnen en lekkere kazen.
Na een glaasje bubbels vulde de zaal zich al snel met enthousiaste aanwezigen die de keuze kregen tussen een 
uitgebreid kaas- of vleesbuffet. Er hing een geweldige sfeer en er werd veel gegeten, gedronken en gelachen. Kortom 
kunnen we zeker stellen dat we ook voor een 2de keer kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond. 
De opbrengsten van deze geslaagde avond gaan integraal naar onze goede doelen: VZW Jong (en meer specifiek de 
Spelotheek in de Muide te Gent) en VZW De Sloep, een open huis voor gezinnen met jonge kinderen in Noord-Gent.
Wij en onze doelgroepen wensen daarom ook iedereen te bedanken voor de komst, steun en enthousiasme!

Darwinisme in Lions
‘Het is niet de sterkste van een soort die overleeft, ook niet de intelligentste. Wel degene die zich het beste aan ver-
anderingen kan aanpassen.’
We weten het allemaal en hebben het er al vaker over gehad. Er worden zelfs opleidingen georganiseerd om het ver-
anderingsproces van clubs te faciliteren en te ondersteunen. 
Onze club, die aan de vooravond van haar jubileum staat, kampt al jaren met uitdagingen. De wil om te veranderen 
was er wel, maar toch slaagden we er niet in om ons over die vrees heen te zetten en het effectief anders te doen.
In enkele jaren tijd is onze club drastisch veranderd. We hebben vandaag een actieve Facebook-pagina, jonge Lions 
stromen heel snel door naar het kerncomité, de Flash wordt door onze berichtgeving overspoeld (!), onze sociale wer-
king wordt diverser, in de laatste 10 jaar is onze club voor de helft vernieuwd, binnenkort halen we opnieuw de kaap 
van 25 leden en… zijn we sinds kort een gemengde club.
Walk the talk heet dat. Wat doen jullie?

Koen VAN ZANDWEGHE – LC Damme-Zwin

ƕƕ We op een zucht zitten van de 2.000 leden in ons district? 3 new members to go…

ƕƕ Alle info van alle kabinetsleden van alle clubs hier kan terugvinden ?
Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/document/kabinet-d112a-jaar-2018-2019/
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Het hoekje van de Club-Ambassadeur
De Club-ambassadeur is een heel interessante en ondersteunende functie voor de Club. Hij of zij staat de 
voorzitter bij met raad en daad en kan antwoorden geven op vragen die leven in het bestuur of bij de leden. 
Spijtig genoeg hebben nog niet alle Clubs een Ambassadeur benoemd. 
Indien je wil weten welke Clubs reeds een Club-Ambassadeur hebben en welke niet, klik hier.
Het is nu het moment om een alsnog een Club-Ambassadeur aan te stellen. Op deze manier staat hij ook vermeld in 
de Directory-online en de geprinte versie. Op deze manier kan jullie Ambassadeur ook uitgenodigd worden voor toe-
komstige opleidingen en maakt hij deel uit van de Ambassadeurs-Community (uitwisseling van kennis en ervaring).

Frank Arbyn, 2e Vice-Gouverneur - LC Lokeren

(flauwe) moppen
#NewVoices
Alleen daar kan liefde leven
alleen is het leven goed
waar de man stil en ongedwongen
de aardappels schilt en de afwas doet…

Ik vroeg aan mijn dochter of ze de krant wilde geven. Ze zei me dat ik met de tijd mee moest gaan en gaf me haar 
tablet. Vlieg dood…dochter boos.

Toen Einstein pas zijn relativiteitstheorie had uitgevonden werd hij uitgenodigd om allerlei lezingen te geven in de 
USA. Omdat hij geen rijbewijs had kreeg hij een auto met chauffeur, die achterin de zaal ging zitten als Einstein zijn 
lezing gaf. Na de achtste lezing zei de chauffeur dat hij de lezing nu ook wel zélf kon geven. Daarom werden bij de 
volgende lezing de rollen gewisseld. 
De chauffeur gaf de lezing als Einstein en Einstein in chauffeurskostuum zat achterin de zaal. De lezing ging voortref-
felijk, totdat een hoogleraar na de lezing aan de chauffeur een heel moeilijke vraag stelde. 
De chauffeur wist het antwoord niet, maar zei: “Die vraag lijkt moeilijk, maar is simpel. Mijn chauffeur zal u het juiste 
antwoord geven.”

Als achter vliegen vliegen vliegen, vliegen vliegen vliegen achterna.
En nu hebben jullie allemaal de zin hierboven drie x hardop gelezen… 😉 De slimmere Lionsleden slechts 2 x...

Nationale Conventie op 8 juni 2019 in Cultureel centrum “De Factorij” Willem Lam-
bertstraat 10, 1930 Zaventem - inschrijven via de clubsecretaris

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/document/overzicht-club-ambassadeurs-2018-2019/
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Nuttige info
09/05/2019 LC Zwevegem: Debatavond
11/05/2019 Zone 22: bezoek met andersvaliden aan het Familiepark Malter
12/05/2019 LC Herzele: Moederdag Ontbijtactie
18/05/2019 LC Evergem Vlaamse Valleien: Lions Soirée
25/05/2019 LC Gavere Rhodeland: Golfevent
25/05/2019 LC Ieper-Poperinge: Ypres Salient Historic
25/05/2019 LC Blankenberge: Lions Avond Chateaubriand OFYR
02/06/2019 LC Torhout: Sint-Rembert Gordel fietstochten
07/06/2019 LC Waasmunster Scaldiana: De Frivole Framboos
08/06/2019 MD 112: Nationale Conventie
15/06/2019 LC Kortrijk Buda: Charterday
22/06/2019 LC Denderleeuw Dendelions: TGI’s SUMMER bal

Welkom aan onze nieuwe leden
Club Naam Voornaam
De Haan Permekeland Van Rompuy Herman
Deinze Hoste Ludo
Gent Gandalys Beaumont Natacha
Kortrijk Mercurius Braet Luc
Kortrijk Mercurius Degraer Diederik
Kortrijk Mercurius Duboccage Dominique
Kortrijk Mercurius Lambrecht Yves
Lokeren De Witte Peter
Sint Niklaas City Maes Stefaan
Wetteren Rozenstreek Dewit Alain

Deadline artikels flash juni: 20 mei

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/lc-zwevegem-debatavond/
http://www.lions-112a.be/events/zone-22-bezoek-met-andersvaliden-aan-het-familiepark-malter/
http://www.lions-112a.be/events/lc-herzele-moederdag-ontbijtactie/
http://www.lions-112a.be/events/lc-evergem-vlaamse-valleien-lions-soiree/
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/lc-blankenberge-lions-avond-chateaubriand-ofyr/
http://www.lions-112a.be/events/lc-torhout-sint-rembert-gordel-fietstochten-2/
http://www.lions-112a.be/events/lc-waasmunster-scaldiana-de-frivole-framboos/
http://www.lions-112a.be/events/md112-nationale-conventie-2/
http://www.lions-112a.be/events/lc-kortrijk-buda-charterday/
http://www.lions-112a.be/events/lc-denderleeuw-denderlions-tgis-summer-bal/
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