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Beste Lionsvriendinnen en vrienden,

Het Lionsjaar 2018-2019 geraakt aan zijn einde. Dus ook mijn gouverneursjaar.
Het is vlug voorbijgegaan. Enorm vlug.
Vele herinneringen blijven bij mij nazinderen. Veel te veel om ze allemaal op te sommen.
De heel sympathieke clubbezoeken. Allemaal, zonder uitzondering, waren het heel gezellige ver-
gaderingen. Met zoveel nieuwe Lionsvrienden heb ik kennis mogen maken. Het Lionsleven heeft 
zoveel meer te bieden naast het clubleven. Ga andere clubs bezoeken, beleef een aangename 
avond en leer bij.
De talloze uitzonderlijke en hartverwarmende sociale projecten die ik heb mogen aanhoren. 
Mocht iedere club deze laten kennen, dan zouden hun resultaten District 112 A nog meer doen 
uitblinken door zijn ongebreidelde “Lions Spirit”! GST-verantwoordelijken, deel jullie mooi werk 
mee! Het verdient alle respect!
De 2 elementen die mij het meest zullen bijblijven, en ik vermeld ze zonder ze in een bepaalde 
rangorde te beschrijven, zijn de DISOC en het bereiken van het 2000ste Lionslid in ons District 
112A.
- Hoera, ik heb mijn weddingschap verloren. Jawel, hoera. Ons district heeft dit plafond door-
boord! Ik durfde het niet dromen en toch. Dit is het beste bewijs dat nieuwe leden aantrekken kan! 
- Wat een uitzonderlijke uitdaging was en enkel een wens of een droom, hebben zovelen onder jul-
lie in realiteit omgezet. Hoe zal ik ooit de verschillende animatoren en uitvoerders van de diverse 
DISOC events kunnen danken voor hun realisaties: bomen planten, stranden opkuisen, bijenhotel 
plaatsen, een ganse namiddag bejaarden vergasten op taarten en koffie, een ganse dag mensen 
met een beperking uitnodigen en bezighouden in het familiepark Harry Malter of in Planckendael, 
en wat weet ik nog allemaal.  
Het was een UNIEK jaar die mijn respect en bewondering voor “ONS Lionisme” alleen maar heeft 
verhoogd.
Dank U,
Een zeer erkentelijke en gelukkige gouverneur. 

Thierry Serck, Gouverneur Lions District 112A 2018-2019
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De 2000ste Lion: wie is hij, wat drijft hem?
Onze GMT-verantwoordelijke had in september een lumineus idee om nieuwe, jonge le-
den te werven. Elk lid kon één goeie vriend met de gepaste Lions-spirit uitnodigen naar 
een speciale plenaire vergadering. Na de klassieke aanwervingsprocedure voegden zich 
maar liefst 9 nieuwe leden bij de 30 andere. De gemiddelde leeftijd van de 9 nieuwelingen 
is 39 jaar. De gemiddelde clubleeftijd daalt hiermee naar 49!  Tot onze grote vreugde sco-
ren wij eveneens het 2000ste lid in District A. Vincent Desmet is een 42-jarige onroerend 
goed makelaar en bankagent. Hij runt samen met zijn echtgenote Karen hun kantoor. 
Twee zonen, Maxime en Felixe vervolledigen het gezin. Zijn werkterrein is vooral Groot-
Zwevegem. Als geboren en getogen Zwevegemnaar kent hij uiteraard zeer veel mensen 
en spreekt beroepshalve dagelijks met andere of nieuwe bewoners. Aldus beseft hij goed 
waar eventuele sociale pijnpunten te vinden zijn. Met zijn vlotte persoonlijkheid en grote 
inzet wordt Vincent ongetwijfeld een serieuze aanwinst voor ons sterk “We Serve”-team. Trouwens al onze nieuwe 
leden betekenen een belangrijke verjonging en een extra stimulans.  Het gerucht doet de ronde dat iemand in het 
district een bak Trappist beloofde aan de winnende club. Met één bak komen we niet toe…  Proost! Op Vincent, LC 
Zwevegem en het District A.

Luc Amez – L.C. Zwevegem - Gewestvoorzitter Gewest 4

Realize your dreams
Op de drempel van het nieuwe werkjaar licht ik graag even de spreekwoordelijke tip 
van de sluier. Onder de slogan “Realize Your Dreams” zullen wij samen alles in het 
werk stellen om zoveel mogelijk dromen waar te maken. We doen dit onder het “Mu-
zikaal Inclusie-thema” van het werk van de gouverneur.
Inclusie zit in ons DNA. Elke club heeft een “inclusie” gericht werk als sociaal doel. 
Muziek zit in elk van ons en elke club heeft wel een muzikaal geïnspireerde Lion 
onder zijn/haar leden. Met het werk van de gouverneur wil ik beide combineren. Ik 
wil Lions en mensen met een beperking samen muziek laten beleven. U hoort er 

spoedig meer over.
“We serve through Diversity” is het jaarthema van onze toekomstige Koreaanse Internationale 
President Yung-Yul-Choi. Wat we met het werk van de gouverneur samen gaan doen, past hier 
wonderwel in. 
Ik kijk er met vol enthousiasme naar uit jullie allen bij een of andere gelegenheid of vergadering te 
ontmoeten en, “If you can make me laugh, my heart is yours!

Luc Masureel - Gouverneur-elect D112A 2019-2020
Lions Zone31 bouw bijenhotel zoneactiviteit 2019 Dag vd zone 

Lions Zone31 bouwt bijenhotel
In het kader van de ‘Wens van de Gouverneur Disoc-Day’ bouwden de Lions van zone 31 
een bijenhotel. 
De leerlingen van de Broeders van Scheppers uit Wetteren hebben dit bijenhotel gereali-
seerd en Leo Sam haalde het bijenhotel op.
Het bijenhotel werd officieel ingehuldigd in aanwezigheid van de pers en omwonenden.
Een bijzonder fiere zonevoorzitter.

Jan Prinsen – Zonevoorzitter zone 31

http://www.lions-112a.be
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De breimadammen
Na de aardbeving van 2005 werd in het journaal gesproken over de nakende 
winter in Pakistan en het gevaar voor duizenden doden. Nadine Dejonghe 
uit Eeklo, een verwoed breister, was dusdanig onder de indruk dat zij het 
initiatief nam om een lappendeken te maken met restjes wol en dekens te 
verzamelen. Radio Donna pikte het idee op en Koning Albert II zorgde ervoor 
dat via een militaire vlucht de dekens op hun bestemming geraakten. Het 
idee van Nadine kende een ongekende vlucht. Overal in Vlaanderen werden 
‘breiclubs’ opgericht. Wat begon met één lappendeken is uitgegroeid tot een 
lappendeken van clubs die regelmatig samenkomen, groepen vriendinnen 
dus, die samen truien, sokken, mutsen en wanten breien die hun weg vinden 
naar behoeftigen in ons land maar ook in Roemenië, Oekraïne, Syrië, Haïti, 
Afghanistan en uiteraard Pakistan.
Sinds 5 jaar sponsort L.C. Evergem Vlaamse Valleien dit prachtige initiatief met een budget om de nodige wol aan te 
kopen. Dit bewijst dat ook een ’éénpersoonsinitiatief’ kan uitgroeien en zich verspreiden over heel Vlaanderen en niet 
alleen een voluntaristische maar ook een sociale dimensie kan krijgen.

Adrien Saverwyns - LC Evergem Vlaamse Valleien

GLT – wasdanuweer?!
Lions values? We Serve, vriendschap.
Wat komt eerst? Beide begrippen horen samen. Het één werkt niet zonder het ander. Want 
vriendschap is in de eerste plaats gebaseerd op: wij delen dezelfde waarden. We delen een 
gemeenschappelijk objectief: minder bedeelden ondersteunen, personen met een beperking aandacht geven, au sé-
rieux nemen. Samen, in groep, met de vrienden.
‘People join companies, but leave managers’ las ik onlangs in een blaadje voor managers. Ook Lions verliest leden, 
ons district weliswaar in mindere mate. Maar toch, zeg ik maar. Hoe kan dit? Hebben we verkeerde verwachtingen 
gecreëerd bij nieuwe leden? Hebben we onvoldoende leiderschap uitgeoefend, een conflictje hier of daar, te lange 
vergaderingen, onvoorbereide vergaderingen, delegatie, duidelijke rollen (met al die afkortingen…!), oubollige statuten, 
te weinig diversiteit in recrutering, de routine die toeslaat…
En zo kom ik bij GLT: het GLOBAL LEADERSHIP TEAM. Lions-leaders, neem eens de tijd voor een opleiding in Lions-
kader. Geef de leden die een opleiding volgden het woord in de clubvergadering. Weet je wat – neem als regel dat 
elk clublid om de 3 jaar een opleiding volgt. En begin met ons te vertellen wat jullie, als GLT (daar is ie weer…) als 
opleidingsbehoeften ervaren. Succes!

Patrik Vervinckt – GLT – Past Governeur

ƕƕ Onze volgende Council Chairperson 2019-2020 Roland Pockelé-Dillis er helemaal klaar 
voor is ? Hier lees je zijn programma.

ƕƕ Ons MD volgend jaar op 05/04/2020 een échte stunt zal uithalen ! We zullen de langste 
ketting van ingezamelde brillen proberen te maken. Hiervoor hebben we 200.000 brillen nodig !

ƕƕ Je een reis kan winnen naar het land van onze International President Gudrun Yngvadóttir, nl. 
Ijsland https://www.facebook.com/LCIFLions/videos/595860117592090/

ƕƕ LC Herzele maar liefst 1.425 ontbijtmanden verkocht voor de 20ste editie van de Moederdag 
Ontbijtactie? 

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/speech-van-cc-elect-roland-pockele-dilles-op-de-nationale-conventie/
https://www.facebook.com/LCIFLions/videos/595860117592090/
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Hervorming van de zones in de maak…
 Wat is de noodzaak? 4 van de 8 zones, zijnde zones 21, 22, 32, en 41 hebben het maximaal 
aantal clubs, zijnde 8, bereikt. Als men nieuwe clubs wil promoten dan is een zonehervor-
ming onontbeerlijk. Dit is geen eenvoudige klus.
Een werkgroep werd opgesteld om alle aspecten (geografisch, samenstelling, financieel, 
etc…) en mogelijkheden te onderzoeken.
Over de samenstelling van deze werkgroep, hun agenda en doel is het moeilijk om hierover 
reeds uit te weiden Het is wel de ambitie om alles klaar te krijgen op de dag van de conventie 
van Gouverneur Elect Luc Masureel en inwerkingtreding de eerste dag van het Gouverneur-
schap van Frank Arbyn.

Thierry Serck - Gouverneur district 112A 

1.000 km...
Lions Club Lokeren en de 1000 km voor Kom Op Tegen Kanker
De 1000 km voor Kom Op Tegen Kanker was dit jaar aan zijn 10de editie toe. Een team van maximaal 8 fietsers ver-
deelden tijdens het Hemelvaartweekend 8 ritten van elk 125 km. Gaststad voor vertrek en aankomst was zoals altijd 
de stad Mechelen. Elke team betaalt 5.000 euro startgeld. Meer dan 1000 teams hebben dus meer dan 5 miljoen 
euro verzameld om, net als in 2018, vooral het klinisch onderzoek tegen kanker te ondersteunen. 
Lions Club Lokeren was aan zijn derde deelname toe. Enkele Lionsleden en een paar van onze dames oefenden regel-
matig om de af te leggen kilometers in de kuitspieren te krijgen. 
Onze club steunde onlangs 17 verschillende sociale projecten; de 1.000 km voor Kom Op Tegen Kanker is daar één 
van. 
Eén keer per jaar veranderen wij onze hands-on-mentaliteit in een LEGS-ON-mentaliteit.  

Jan De Roo – LC Lokeren

Herman Van Rompuy, ere-lid LC De Haan 
Permekeland
Op een mooie maandagavond mochten de leden van Lions Club De Haan Permekeland nie-
mand minder dan Herman Van Rompuy, President Emeritus van de Europese Raad ontvangen. 
Talrijke Lions mandatarissen waren die dag naar het clubhuis van de Koninklijke Golfclub Oos-
tende afgezakt om niet alleen naar zijn bevlogen uiteenzetting over Europa te luisteren, maar 
ook om de intronisatie van Herman Van Rompuy als ere-lid van de club mee te maken. Voorzit-
ter Eddy Baudry mocht namens een fiere club het Lions speldje opsteken.
In zijn geheel eigen stijl, bracht Herman ons vervolgens een boeiende uiteenzetting over Eu-
ropa, haar ontstaansgeschiedenis, doelstellingen, uitdagingen ….
Doorspekt met humor vertelde hij zijn verhaal rond de drie oorspronkelijke doelstellingen van 
de oprichting van de Europese Unie: vrede, democratie en voorspoed.
Herman Van Rompuy heeft ook een passie voor haiku’s, een vorm van Japanse poëzie. Speci-
aal voor deze gelegenheid werd hem een boekje met haiku-verzameling overhandigd, geschre-
ven door de leden van de club.

Eddy Baudry – Voorzitter LC De Haan Permekeland

ƕƕ Er leden zijn van LC Dendermonde die de jaarlijkse papieren directories weigeren omdat 
alles digitaal terug te vinden is?

ƕƕ Dat op de Nationale Conventie ook werd geopperd dat bomen planten enerzijds en papier 
verspillen anderzijds niet samengaan? Voer voor de volgende Gouverneursraad!

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Nationale Muziekwedstrijd voor klassieke 
gitaar
Op 13 april vonden bij Piano’s Maene in Brussel de selectieproeven plaats van de Nationale Muziekwedstrijd voor 
klassieke gitaar. Voor ons district waren er 2 kandidaten: Marie-Lou Debels (peterclub LC Zwevegem) en Thomas Van 
Bogaert (peterclub LC Brugge Maritime). Naast Boris Antonini (district D) bereikten ze allebei de finale die op 12 mei 
plaatsvond in het GC De Zandloper in Wemmel. De vier juryleden spraken zich bijzonder lovend uit over de prestaties 
en het muzikale niveau van de kandidaten. Volkomen verdiend, maar helaas voor ons district, kaapte Boris Antonini de 
eerste prijs weg. Hij zal de kleuren van het MD verdedigen op het komende Europa Forum.  Marie-Lou won de tweede 
en Thomas de derde prijs, beide zeer beloftevolle gitaristen.                                                                                                                          Na 
de wedstrijd konden we gedurende een uur genieten van een pianorecital van Koningin Elisabeth laureaat Liebrecht 
Vanbeckevoort.
Het instrument voor volgend werkjaar is de saxofoon. Noteer nu al 19 oktober voor een laureatenconcert in Leuven 
(campus Lemmens)!                                                                                                                                          

Jan Van Eyck - LC Tielt - Verantwoordelijke muziekwedstrijd district A

YAA
Op onze districtsconventie te Brugge werden twee Young 
Ambassador Awards uitgereikt aan verdienstelijke jongeren 
als erkenning voor hun voorbeeldfunctie in onze maatschap-
pij. Twee Lionsclubs, LC Waregem en LC De Pinte Millennium 
stuurden elk een sterk dossier in.
Helena Van Tichelen (17jr, LC Waregem) is studente aan het 
OLV Hemelvaartinstituut, zeilmonitor en is sinds 2014 actief 
als begeleidster bij Somival, een vereniging voor Sport en 
Ontspanning voor Minder Validen.
Eloïse Geoffroy (17jr, LC De Pinte Millenium) studeert aan het 
Saint-André Instituut en is betrokken bij Solidarité Grands 
Froids, een vereniging die zich bekommert om de vele dak-
lozen in Brussel.
Een jury samengesteld uit drie niet-Lions leden besliste Elo-
ise Geoffroy als 1ste laureate uit te kiezen. Beide laureates 
kregen een certificate of achievement en een geldprijs van 
respectievelijk € 600 en € 400, te besteden aan een project van hun keuze. 
Eloïse Geoffroy werd door District 112A afgevaardigd naar de Nationale YAA wedstrijd te Brussel, waar zij eveneens 
als nationale 1ste laureate geselecteerd werd en mag zij op het Europa Forum in Tallinn (EST) haar project op Euro-
pees niveau voorstellen.

Christian Gelijkens – LC Waasmunster Scaldiana – Commissie YAA District 112A

ƕƕ Guy Soetaert van LC De Haan op de nationale Conventie werd geprezen voor zijn uitste-
kend werk voor de Vredesposter ! Nationaal werden maar liefst 13.000 deelnemende tekenin-
gen geteld ! 

ƕƕ District C met een zwaar probleem zit? De kandidaat gouverneur werd op de conventie weg-
gestemd… Nog nooit gezien. De 1ste vice dient dus in te springen.

ƕƕ LC Aalst Dirk Martens volgend bericht ontving van Oakbrook ? Congratulations! Your district’s 
project “Extension of the Mukongola Hospital in Kabare with a New Building for Obstetrical Care”, 
MAT16826/112-A, was approved at the recent LCIF Board Meeting for the amount of 39.600 USD. 

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Special Olympics HAP 2019
 Special Olympics Healthy Athletes Program editie 2019 in Beveren opnieuw 
een uitzonderlijk succes.
Vele Lions maken mij de volgende opmerkingen. “Waarom steunt de Lions 
dit project? Waarom is een gezondheidscontrole nodig? De meeste van de 
atleten verblijven op de ene of de andere wijze toch in een instelling waar 
gezondheidsdiensten voorhanden zijn?”
Een paar voorbeelden van vaststellingen tijdens die controles. Tijdens gehoor-
testen werden bij een atleet kleurpotloodpuntjes in één van zijn oren gevon-
den. Bij een andere vond men nog de beschermplastikjes van koptelefoons.
Bij voetcontroles vond men bij de ene zware schimmel, bij een andere ge-
kwetste tenen die dringend verzorgd moesten worden maar waarover de pa-
tiënt nooit klaagde.
Dankzij het project SOHAP konden deze mensen met een beperking de ge-
paste verzorging krijgen van kwaaltjes die anders nooit ontdekt zouden worden.
Sinds jaren hebben deze controles meer dan hun nut bewezen. Hun nut dat zowel nationaal als internationaal erkend 
wordt en waarvoor de Lions van België de Golisanoprijs mochten ontvangen.
Alles moet ook stipt administratief opgevolgd worden. Dus moeten de resultaten opgeslagen worden. Zelfs een 
gouverneur die allesbehalve kaas gegeten heeft van IT, heeft men zover gekregen om honderden formulieren “in te 
putten”.
Volgend jaar zal ter herinnering van de 100 jaar Olympische Spelen in Antwerpen de Special Olympics plaatsvinden 
in de metropool. Dus bij deze reeds een warme oproep aan alle vrijwilligers, doctors, specialisten in bepaalde zorgen 
om te komen helpen.

Emilie Martens - Verantwoordelijke SOHAP District 112A - LC Gent Centinelle

Talinn here we come!
Van 4 tot 6 oktober 2019 vindt de jaarlijkse Europese hoogmis van Lio-
nisme plaats.
Ditmaal zijn we te gast in de hoofdstad van Estland: Talinn.
Het District 112 A wordt ook hier weer in groten getale verwacht. Daarom 
wordt in absolute primeur voor de Flash, een tipje van de sluier opgelicht 
rond een optionele pre/post Forumreis.
Naast het interessante programma van het Europaforum zelf, genoegzaam op het net terug te vinden, zal dit jaar een 
leuke omkadering worden geboden.
Er werden dertig plaatsen voorzien om naar Talinn te trekken via Helsinki. Daar wordt overnacht en de volgende dag 
brengt de boot ons naar Talinn. De terugreis is voorzien via een bezoek aan de Hermitage in St Petersburg gedurende 
een driedaags verblijf aldaar. Verdere informatie komt er later via de officiële kanalen.
Indien U uw nieuwsgierigheid vroeger wenst te voldoen kan U steeds contact opnemen met ondergetekende. +32 
(0)475 919191 of bernard9600@gmail.com
See You in Helsinki !

Bernard De Dobbeleer - LC Ronse - Commissie LCICON en Europaforum

ƕƕ Wij een welgemeende ‘DANK U’  kregen van het hele Special Olympics Belgium team, 
voor de 37de Nationale Spelen, die ONVERGETELIJK waren! Dankzij onze hulp, glimlach, vrij-
gevigheid, aanwezigheid, high fives,  energie ... sloeg deze 40ste verjaardag editie alle records.. 
3441 atleten en 62 unified partners, 319 deelnemende clubs, 1147 gouden medailles, 393 ge-
zinnen (tegenover 358 vorig jaar). Meer dan 3500 medische screenings (tegenover 3100 vorig 
jaar) verspreid over 8 disciplines van het Healthy Athletes Program. 3641 vrijwilligers (tegenover 
2930 vorig jaar)

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
mailto:bernard9600%40gmail.com?subject=


JUNI 2019  I  8flashLIONS

WWW.LIONS-112A.BE

Kidsday
Kidsday Vredesposter in Bobbejaanland op 2 juni
Op onze districtsconventie brachten 33 deelnemende clubs van ons district 
een 150- tal tekeningen binnen ter jurering. Deze laureaten vertegenwoor-
digen 120 scholen en een 4000-tal tekeningen, die de clubs daar mochten 
oogsten. Veel clubs zien dit ook als een mogelijkheid om met de club naar 
buiten te treden.
Na diep beraad over originaliteit en invulling van het jaarthema “The Jour-
ney of Peace”, werden de 3 laureaten/tekeningen geselecteerd, die mochten 
deelnemen aan de Nationale Selectie voor de 4 Districten. 
1. Eerste prijs 112A: Hailey Lauwereins voor LC Damme-Zwin
2. Tweede prijs: Qudria Sadat, LC Oostende BO4
3. Derde prijs: Luna Seynhaeve, LC Brugge
De uiteindelijke Nationale Winnaar – Qudria Sadat van LC Oostende BO4 - werd bekend gemaakt op de Kidsday, die 
zoals afgelopen jaren doorging in Bobbejaanland op 2 juni. Hiervoor werden (op naam én genummerd) uitnodigingen 
verstuurd naar de deelnemende club voor een gratis duoticket, voor de kandidaat die zij daar naartoe wensen te stu-
ren. Ter plaatse konden bijkomende tickets aangekocht worden aan de stevig gereduceerde prijs van 19 € per ticket. 

Guy Soetaert – LC De Haan permekeland – Nationaal Voorzitter Peacepostercommissie

Engagement
Hoe denken nieuwe leden, kersverse Lions, over ons sociaal Lions-engagement?
Op 14 mei ging een interactieve infosessie door met een 15-tal nieuwe leden uit diverse clubs van gewest IV. De vol-
gende vraag werd hen gesteld: Hoe zien jullie persoonlijk (dus niet jullie club), jullie sociaal engagement bij de Lions. 
De antwoorden van de ’jonge’ deelnemers werden door gewestvoorzitter Luc Amez als volgt gebundeld: 
• graag meer hands-on activiteiten en minder klassieke chèque-overhandigingen 
• meer lokale initiatieven 
• een sterker Lionsnetwerk maakt een sterker engagement, 
• LCIF moet door alle clubs duidelijk gesteund worden 
• leren geven is beter dan alleen maar geven 
• preventief is beter dan curatief
• migratie aanpak door integratie
De conclusie is duidelijk. Uit de vergadering kwam een sterke en moderne “we serve” aanpak. De toekomst van het 
Lionisme is verzekerd. Van harte dank aan de 15 deelnemers! Van harte dank aan alle jonge leden vanuit heel het 
district die dit jaar een avond opgeofferd hebben voor het Lionisme.

André Goethals - GST-coördinator  

ƕƕ Een aan het LCIF gegeven dollar = een gekregen dollar is ? Met andere woorden: er blijft 
nergens iets plakken, noch aan werkingskosten, noch aan tussenpersonen. Zo zijn er dankzij 
het LCIF reeds 9,1 miljoen cataractoperaties uitgevoerd, 87 miljoen mensen tegen de mazelen 
gevaccineerd, werd 118 miljoen dollar besteed aan allerlei rampen enz. Denk dus aan het doel 
van de CAMPAIGN 100: gedurende 3 jaar 100 USD per lid proberen te storten !

ƕƕ Lions Club Kortrijk BUDA charterde op 15 juni ? 23 enthousiaste dames maakten er een 
ongelooflijk feest van ! Proficiat !

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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We verven ons haar in het vervolg blond…
Leo’s Menen organiseerde op 20 april een quiz ter grotere stichting en lering van de participanten, maar hoofdzakelijk 
allicht ter spijziging van de kas.  Altijd een aangename aangelegenheid die mits een goede organisatie aanleiding 
geeft tot wat spanning, wat humor en vooral gezelligheid binnen en tussen de ploegen. En dat was hier zeker het 
geval: ondanks het prachtige, stralende weer waren een kleine 20 ploegen van de partij. De organisatie was tot in de 
puntjes geregeld, je zou bijna vergeten de antwoorden te geven! Lions Menen mocht hier dus zeker niet ontbreken 
en derhalve zijn wij met een ploeg van hoofdzakelijk ouders van Leo’s de uitdaging aangegaan. Onze gouden manen 
zijn ondertussen al een ietsje vergrijsd, en dat bleek ook op het einde van het evenement, waar we als 2e strandden 
en dus het zilver mochten opeisen. Voorwaar een lovenswaardige prestatie, zowel van de zilverharigen als van hun 
jeugd, die een prachtprestatie heeft neergezet! Voor de volgende editie verven we ons haar blond, enfin: goud!

Francis Dejonghe – LC Menen

Opleiding nieuwe leden Gewest 1
Op 6 mei 2019 wimpelden de Lionsvlaggen aan Guesthouse d’Oude Brouwerij 
in Klemskerke.
Aan de inkom werden we hartelijk verwelkomd door de heer Wim Bonte, lid LC 
De Haan Permekeland, en zijn gastvrije echtgenote Christel, die de prachtige 
Guesthouse d’ Oude Brouwerij uitbaten in Klemskerke.
De heer Ron Keirsebilck, Gewestvoorzitter gewest 1, verwelkomde ons al even 
hartelijk en bood ons meteen een Gin Tonic aan.
We maakten tevens kennis met  Christian Vergaert,  districtverantwoordelijke 
GMT, en
Luc Masureel, gouverneur-elect, en verder met andere Lions uit ons gewest, be-
kende en minder bekende gezichten.
Als enige vrouwelijk Lions van de avond kon dit allemaal tellen om ons welkom 
te voelen op de opleidingsavond.
De toelichting over Lionisme werd gepresenteerd met een interactieve power-
point tijdens een mooi verzorgd diner, waarvoor oprechte dank.  
Verschillende aspecten van het Lionisme en van de organisatie op lokaal en in-
ternationaal niveau kwamen aan bod. 
De strategische doelen op internationaal niveau zijn indrukwekkend. 
Aan de koffie praatten we nog wat gezellig na en sloten de Guesthouse … 

Fréderique Clement-Andries en Christine Bulcke-Vermeire - LC Oostende BO4

DISOCdag Oostkamp
LC Oostkamp organiseerde, zoals elk jaar, voor de bejaarden van Rustoord St Jozef in Oostkamp een toeristische toer 
met een kusttreintje.  Ze bezochten verschillende privé kastelen: De Herten, Gruuthuse, De Breydels en Woestijne.
Daarna volgde koffie met taart in Loweide. 
Nog een Disocwens van de Gouverneur vervuld !

http://www.lions-112a.be
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Mopjes
Een man vrijt voor de eerste keer met zijn vriendin op de achterbank van zijn auto. Als ze klaar zijn, zucht hij: als ik 
geweten had dat je nog maagd was, had ik er meer tijd voor genomen. Zegt zij: als ik had geweten dat je meer tijd 
had, had ik mijn panty uitgedaan.
 
Seksuele voorlichting in de kleuter-school ... Bo, 5 jaar, komt thuis en zegt dat de juf verteld heeft waar de baby’s 
vandaan komen. Zo, zegt haar mama, en wat werd er allemaal gezegd?
Wel, Milan zei dat zijn papa hem gekocht heeft in een weeshuis. De ouders van Emma zijn haar in China gaan kopen. 
Lily werd in een labo gemaakt en de papa’s van Boris hebben betaald voor de buik van een vrouw. Haar mama glim-
lacht en vraagt: En wat heb jij gezegd, schat?
Niets, ik heb niet durven zeggen dat mijn mama en papa zo arm zijn dat ze me zelf hebben moeten maken!
 
The oldest computer was owned bij Adam and Eve. Its was an apple with very little memory. Just one bite and eve-
rything crashed.
 
Zij: ik poets, strijk, kijk, doe boodschappen…Pff, ik lijk Assepoester wel.
Hij: ik heb het toch verteld dat het leven met mij een sprookje zou zijn…
 
Wat is de kruising tussen een Fransman, Chinees en Japanner? Een franchipanneke.
 
Twee apen zitten in bad. Roept de ene: oeoeoe, aaaaaa, oeoeoe..
Zegt de andere: doe er dan wat koud water bij.
 
If you can see the Lion’s teeth, do not think that the Lion is smiling…

IN JULI EN AUGUSTUS RUSTEN WE EVEN UIT

GRAAG ALLE ARTIKELS TEGEN 20 AUGUSTUS 2019 

(MAX 175 WOORDEN EN 2 FOTO’S IN ONBEWERKTE TEKST)

http://www.lions-112a.be
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Nuttige info
22/06/2019 LC Denderleeuw Dendelions: TGI’s SUMMER bal
29/06/2019 LC Tielt: Kleiduifschieting
29/06/2019 LC Tielt: BBQ en fuif
30/06/2019 LC Tielt: 4x4 Event
13/07/2019 LC Heuvelland: Summer Launch
12/10/2019 D112A: Infosessie jeugverantwoordelijken
19/10/2019 MD112: Lions for Music
26/10/2019 D112A: Opleiding ICT toepassingen
30/11/2019 MD112: Algemene vergadering vzw’s
18/01/2020 D112A: Infosessie ambassadeurs
21/03/2020 D112A: Infosessie zone- en gewestvoorzitters
05/04/2020 MD112: Nationale Medico Brillen verzamelactie
23/04/2020 BAD
25/04/2020 D112A: Lenteconventie
26/04/2020 D112A: Muzikaal Inclusiefeest “Werk van de gouverneur”
02/05/2020 D112A: Opleiding nieuwe besturen
13/05/2020 D112A: Opleiding secretarissen en penningmeesters
13/06/2020 MD112: Nationale Conventie

Welkom aan onze nieuwe leden
Club Naam Voornaam
Dendermonde Van Der Eecken Steven
Geraardsbergen Wieme Peter
Kortrijk Maelfait Thierry
Kortrijk Carrette Benoît
Kortrijk Leie Ameye Sven
Kortrijk Leie Descamps Ubbe
Kortrijk Leie Desimpel Xavier
Kortrijk Leie Stragier Stijn
Ninove Deruytter Rudi
Zwevegem Glorieux Ruben
Zwevegem Kunnen Marcel
Zwevegem Vanhalewyn Brecht
Zwevegem Desmet Vincent

In memoriam

Club Naam Voornaam

LC Kortrijk Leie Lannoo Jacques

LC Dendermonde Van Belle Roland

LC Geraardsbergen De Clercq Florent

LC Gent Gandalys Smagghe-Dubrulle Thérèse

Deadline artikels flash september: 20 augustus

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/lc-denderleeuw-denderlions-tgis-summer-bal/
http://www.lions-112a.be/events/lc-tielt-kleiduifschieting-5/
http://www.lions-112a.be/events/lc-tielt-bbq-fuif/
http://www.lions-112a.be/events/lc-tielt-4x4-event-2/
http://www.lions-112a.be/events/lc-heuvelland-summer-launch/
http://www.lions-112a.be/events/lions-for-music/
http://www.lions-112a.be/events/algemene-vergadering-vzws-2/
http://www.lions-112a.be/events/nationale-medico-brillen-verzamelactie/
http://www.lions-112a.be/events/lenteconventie-d112a/
http://www.lions-112a.be/events/muzikaal-inclusiefeest/
http://www.lions-112a.be/events/nationale-conventie-4/

	Woord van de gouverneur
	De 2000ste Lion: wie is hij, wat drijft hem?

	Realize your dreams
	Lions Zone31 bouwt bijenhotel
	De breimadammen

	GLT – wasdanuweer?!
	Hervorming van de zones in de maak…

	1.000 km...
	Herman Van Rompuy, ere-lid LC De Haan Permekeland
	Nationale Muziekwedstrijd voor klassieke gitaar

	YAA
	Special Olympics HAP 2019

	Talinn here we come!
	Kidsday

	Engagement
	We verven ons haar in het vervolg blond…

	Opleiding nieuwe leden Gewest 1
	DISOCdag Oostkamp
	Mopjes
	Nuttige info

	In memoriam

