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Goede Lions en Leo vriendinnen en vriend(inn)en,
 
 
Onze IJslandse Internationale Presidente Gudrun Yngvadóttir gaf tijdens de Conventie te Milaan 
de internationale “We Serve” fakkel door aan onze Koreaanse Lion Jung Yul Choi. 
Onder het thema “Diversiteit dempt alle grachten” zullen wij samen zijn woorden in daden omzet-
ten om zoveel mogelijke verschillen te overbruggen. 
Aan het hoofd van onze internationale Lionsfamilie zal hij het door zijn moeder ingebakken prin-
cipe dat wanneer men grotere inspanningen levert dan voorzien, wij buitengewone resultaten 
bekomen.
Onze eerste kabinetsvergadering van 5 augustus luidde het nieuwe Lions werkjaar in van ons 
district.
Voorafgaand bezochten wij “Ons Erf” – “Unie-K” dat kadert in het ‘Werk van de Gouverneur’.
Een “diversifiërend” Inclusieproject waarbij Lions en Leo’s samen met mensen met een beperking 
een diversifiërend muzikale act zullen realiseren. Dit wordt gecoördineerd door VZW Konekt die 
met onze zonevoorzitters reeds contact opnamen.
Wij kijken uit aan naar de vernieuwende en verjongende voorstellen die ons “Think-Tank” – 
“Young Voices” team onder de begeesterde begeleiding van Hans Rottiers.
Ons “Global Action Team”, start nu aan haar derde jaar en ziet uit naar boeiende opleidingen en 
infosessies op alle niveaus.
Past Gouverneur Patrik Vervinckt zal het “leadership” vuur in ons allen aanwakkeren; Christian 
Vergaert zorgt dank zij het “Membership” programma voor de verdere motivatie van onze Lions-
leden en helpt ons bij de zoektocht naar nieuwe leden. 
Dankzij Past Gouverneur André Goethals worden de basisbeginselen van onze “Service” en “We 
serve” in het daglicht gesteld en verder uitgewerkt.
Belangrijk is dat wij als Lions ook buiten onze clubs, zones en district grenzen durven kijken en 
niet vergeten bij te dragen tot onze “Lions Clubs International Fondation”, waarbij ook onze ei-
gen clubs een aanvraag voor een “grant” kunnen indienen. Jan Robyn staat paraat voor alle info 
daarover.
 
“Diversity is having a seat at the table, inclusion is having a voice, and belonging is having that voice 
be heard.”
 
Luc Masureel, Gouverneur Lions District 112A 2019-2020W
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Positive vibes
Naar jaarlijkse gewoonte ging begin juli in Milaan de internationale conventie (LCICon) door. Een heuse inter-
nationale conventie stond al langer op mijn verlanglijstje. 
Wanneer die dan in je achtertuin doorgaat, zijn er weinig excuses en redenen te meer om dit jaar niet dan 
wel van de partij te zijn. Dat ik daarenboven nog maar eens mijn zone mocht vertegenwoordigen sloot omzeggens 
de cirkel.
Het werd een week waar ik weliswaar gemengde gevoelens, maar vooral positive vibes aan overhoudt. Wanneer je 
het hele spektakel gadeslaat, moet je immers wel een aantal overpeinzingen 
maken. 
Aan de andere kant onthoud ik vooral de indrukwekkende speech van dr. Muk-
wege. 
‘Vrouwen zijn de sterren van ons universum’. Mooie beeldspraak van een 
nuchtere man die tegen zijn vader-pastoor zei: ‘Bid jij maar, ik breng wel me-
dicijnen’. 
Ondertussen heeft de man al een aantal ziekenhuizen up and running waar 
hij slachtoffers van verkrachting (een populaire en goedkope oorlogstactiek in 
het Grote Merengebied) opvangt. Hij heeft er al een Nobelprijs voor gekregen maar met $ 250.000,00 kan hij verder 
bouwen. Bekijk hier de huldiging in Milaan.

Koen VAN ZANDWEGHE - LC Damme-Zwin

Promomateriaal beschikbaar
Het district heeft heel wat promomateriaal ter beschikking. Hier kan je alles nakijken.
• Beachvlag: 8 
• LCIF-spandoek (5 m. x 2 m.): 1 
• Lions vlag blauw-geel: 2
• Lions hangvlag blauw-geel: 1 
• Thema roll-up banners: 1 set van 5 banners
• Roll-up banners Campaign 100 LCIF: 1 set van  2 banners) 1
Het uitleendocument (vind je hier) voor de terbeschikkingstelling van het promomateriaal kan je ingevuld terugsturen 
naar pierrefobe@skynet.be 

Priester Daens achterna
Onze maatschappij wordt steeds wat meer extremer, extreem rechts of extreem links. Zonder enigszins aan politiek 
te doen is dit toch een serieuze bezorgdheid. 
In een onderhandelingsnota van de Vlaamse regering over integratie en inburgering staat dat organisaties “geba-
seerd op herkomst of levensbeschouwing” niet langer ondersteund zullen worden door Vlaanderen. Daarop kwam 
een open brief met een noodkreet van 78 minderhedenorganisaties, want het zijn juist die organisaties die er voor 
zorgen dat aan inclusie wordt gedaan voor die zwakkere minderheden. Inclusie betekent integratie, maar dan in de 
positieve zin…  INCLUSIE is ook het thema van onze gouverneur dit jaar! 
Laten we aan onze toekomstige gezagvoerders duidelijk weten dat wij als Lions (hun kiezers) ons ook inzetten voor 
die zwakkere bevolkingsgroepen. Hoe meer er zal gesnoeid worden, hoe meer Lions rechtstreeks zullen gesolliciteerd 
worden… zo keren we terug naar het einde van de negentiende eeuw, toen het enkel de rijkere burgerij was die moest 
instaan voor hulp aan de zwaksten. Priester Daens achterna!… Waar gaan we naar toe?

André Goethals – Global Service Team (G.A.T.) 

ƕƕ Er verschillende types grants door het LCIF worden gegeven om grote clubprojecten te 
helpen financieren ? Je leest er hier alles over.Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.facebook.com/lionsclubs/videos/741716216252183/
http://2hho5x396si93q8wb13gr942.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/20190722-LC-District-D112A-promo-materiaal-Clubs.pdf
http://2hho5x396si93q8wb13gr942.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/20190722-LC-District-D112A-promo-materiaal-uitleendocument.pdf
mailto:pierrefobe%40skynet.be?subject=
https://lionsclubs.org/en/start-our-approach/grant-types?fbclid=IwAR1tz0F5nI3UDsP698czZQsHuPQ76rAQ402ccW1en5iu1McG5qJ-uINn5Yc
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Vlot mobiel
Dankzij het succes van het jaarlijks terugkerend event ‘Fin de Saison’ van L.C. Knokke 
Zoute, konden in de loop van 2019 enkele markante vragen van onze sociale doelen 
worden ingevuld waarbij vooral werd ingezet op mobiliteit.
L.C. Knokke Zoute heeft in mei 2019 voor het Vlot (in samenwerking met andere ser-
viceclubs) een standaard minibus laten ombouwen tot een volledig gebruiksvriende-
lijke bus voor kinderen met een beperking. Zo is er o.a. een opstap-inrijtrede en een 
rolstoel met aangepaste vloer ingebouwd. Met deze minibus is het Vlot in staat om 
de kinderen comfortabel vervoer aan te bieden tussen woning en instituut of andere 
activiteiten zoals een middagje zwembad. 
Voor het Boothuis hebben wij een duofiets aangeschaft. Door deze aangepaste mo-
biliteit voor de bewoners van het Boothuis kunnen ze boodschappen doen of zich 
verplaatsen voor hun dagelijkse activiteiten.

Ronald De Lille – LC Knokke Zoute

LC Lokeren gaat lokaal
Jaarlijks herhalen we een aantal welgeslaagde events. Het gekende aperitief-
concert, telkens in het begin van het nieuwe jaar, hiervoor nodigen we een 
laureaat uit, hoog geklasseerd op de recente Koningin Elisabeth Wedstrijd.  
In 2020 gaat reeds de 16de editie door!  De opbrengsten gaan integraal naar 
onze sociale projecten, met hoofdzakelijk een lokaal karakter. Onze doel-
groepen zijn onder meer de VZW Alderande, VZW De Moazoart, VZW Mira 
Belgium, Tanderuis,…. Gezien de fondsenwerving in onze club hoofdzakelijk 
afkomstig is van de omhaling van oud textiel en dit de laatste jaren steeds 
meer in handen komt van overheidsbedrijven (afvalverwerking) bekijken we 
nieuwe events, we denken terug aan onze weleer bekende maatjesavond. De 
doelgroep hier richt zich voornamelijk op het samenbrengen van lokale bedrijven en hun inherente sponsering. 
Uiteraard zijn we reeds volop bezig met de voorbereidingen voor de Conventie van 2021 voor onze toekomstige Gou-
verneur Frank Arbyn.  We zoeken dit jaar ook actief naar jonge en dynamische kandidaat-leden!

Marc Van Driessche – LC Lokeren

Het juiste logo.......

ƕƕ Je inspiratie kan opdoen voor het programma YOUNG VOICES op de Internationale Li-
onswebsite ? Kijk hier!

ƕƕ De 103de Internationale conventie doorgaat in Singapore ? Verdere info volgt.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://weserve.org/newvoices/?utm_campaign=DNC_EN_08%2F19_New%20Voices%20Webinar%20%20%20%20%20&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=46FDF83CFE0C1A52DC5A3216725C0B2C&elq=94507989e2d04887af5afa5c9fb444b7&elqaid=10767&elqat=1&elqCampaignId=1554
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Young Voices
Waar onze Immediate Past International President Gudrun Yngvadóttir vorig jaar de 
nadruk legde op NEW Voices (meer dames), wil onze huidige International President 
Choi dit jaar het accent verschuiven naar meer jeugd binnen de clubs.
Daarom besloot onze Gouverneur Luc een nieuw comité op te richten YOUNG 
VOICES. De bedoeling is een ‘think-tank’ te zijn rond jeugd en Leo’s. We willen een 
reflectie maken over drempels binnen onze vereniging om meer jeugd te kunnen 
aantrekken.
Dit comité bestaat uit 2 Leo’s, 2 jonge Lions (min 40) en 2 ervaren Lions. Het jong 
geweld bruist van ideeën en heeft al issues die zouden moeten aangepakt worden. 
Iedereen weet dat er verjonging nodig is, maar er is te weinig toenadering tot Leo’s.
De eerste tip is COMMUNICATIE: praat met de Leo’s, nodig hen uit op vergaderingen en fundraisers. Ga ook naar 
hun vergaderingen en activiteiten. Dit is een grote stap in de goede richting zetten. In Milaan werd een interessant 
gegeven gepresenteerd: nl. LEO-Lions membership. Dit zorgt voor een betere overstap van Leo naar Lion. We zullen 
dit uitpluizen en er op doorwerken tegen volgende kabinetsvergadering.

Hans Rottiers – Young Voices

Kick-off
Op 24 augustus vond de KICK-OFF plaats van zone A11 in ‘la Maison du 
Terroir’ in Oudenburg.
Tijdens een gezellig en verrassend ‘verwenontbijt’ werd kennisgemaakt met 
de nieuwe voorzitters van de zone onderling: 
Carl DECQ van LC De Haan, Peter DE BAETS van  LC De Panne, Nicolas BOEL 
van LC Oostende, Hilde Focke van LC Oostende BO4 en Jan AELTER van LC 
Torhout.
Margot Gevaert, voorzitter Leoclub, Guy Soetaert, zonesecretaris en nie-
mand minder dan gewestvoorzitter Peter DUDAL, vervoegden het gezel-
schap.
Een beleid werd uitgestippeld naargelang de richtlijnen opgegeven tijdens 
de eerste kabinetsvergadering. Veel aandacht werd besteed aan ‘Het werk 
van de Gouverneur’. In elke club wordt vanaf heden ernstig gezocht naar muzikanten. Onder leden en familieleden, 
vrienden en bekenden. Met of zonder beperking. Om allen samen op de apotheose, het inclusiefeest op 26 april 2020, 
de kroon op het werk te zetten van onze Gouverneur. De coach voor dit gebeuren is ‘Konekt’. Meer info? info@konekt.
be

Tine Joye – zonevoorzitter zone 11

ƕƕ Bij onze Waalse en Brusselse Lionsvrienden de actie CAP 48 een heel belangrijke plaats 
inneemt? Elk jaar zorgt de fondsenwerving van CAP48 voor een enorme solidariteit. Deze fond-
senwerving wordt ondersteund door bedrijven en serviceclubs. In oktober is er ook een grote tv-
avond die deze fondsenwerving voltooit. Het wordt toegevoegd aan de donaties die het hele jaar 
worden verzameld om de projecten te financieren van meer dan 100 verenigingen die actief zijn 
op het gebied van de handicap en de inzet van jongeren. Kijk hier even over de taalgrens heen.

ƕƕ De vernieuwde voedselbank Food4all van LC Zwevegem officieel werd voorgesteld?  Het con-
cept van klaargemaakte pakketten verdwijnt grotendeels. Vanaf nu kan men zelf kiezen. Veel 
meer op maat van onze klanten dus. Een heuse sociale kruidenierszaak is het geworden. #we-
serve #zwevegem 

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
mailto:info@konekt.be 
mailto:info@konekt.be 
https://www.facebook.com/claudy.roland/videos/1962741837125849/
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Voedselbanken 2019
Voedselbanken actie 2019 verhuist naar november
Met het nieuwe werkingsjaar goed begonnen is het niets te vroeg om de Actie Voedselbanken toe te voegen aan de 
clubkalenders.  Anders dan de vorige jaren zal de actie niet plaatsvinden in oktober maar van 14 tot 20 november. Het 
hoeft al lang geen betoog meer dat de actie noodzakelijk blijft, te meer daar het aantal gezinnen dat onder of tegen 
de armoedegrens leeft blijft toenemen. Met een nationale opbrengst die steeds rond de 600.000 euro schommelt 
(soms wat minder, soms wat meer) loont het nog steeds de moeite om gedurende één week of één weekend het “we 
serve”-devies om te zetten in concrete actie. Daarom roepen we alle voorzitters op om al op hun vergaderingen de 
nodige aandacht te schenken aan wat voor iedere club core business zou dienen te zijn.

Marc Temmerman - LC Geraardsbergen

Inclusie met een “actief” muzikaal tintje...
Het werk van de gouverneur anno 2019-2020 begint stilaan vorm te krijgen.
Heb je talent voor muziek en wil je als Lion samen met personen met een beperking graag meewerken aan een mu-
zikale performance?
Onder continue begeleiding van een professionele coach van Konekt vzw worden duo’s, trio’s en kwartetten ontwik-
keld voor een muzikale performance die zullen opgevoerd worden tijdens de grootse Muzikale Inclusiedag op zondag 
26 april 2020 in het Zeepreventorium te De Haan.
De muzikale Lionstalenten kunnen info bekomen of zich inschrijven via de website of te mailen naar het mail adres: 
info@konekt.be of AnnTeerlinck ann.teerlinck@konekt.be. Meer info op https://konekt.be/nl/over-konekt
Ken je personen met een beperking (jong of oud) binnen jullie sociale inclusie doelgroepen of organisaties, dank die 
asap te willen doorgeven ! Omdat er ook mensen kunnen deelnemen die werken overdag zullen we de infosessie in 
november nog verzetten naar de avond van 19u tot 21u. De 3 repetitiemomenten tussen januari en april zullen door-
gegeven worden op het infomoment.

De eerste drie sessies worden voorzien:
(1) Vormingplus MZW - Wandelweg 11 - 8500 Kortrijk op 07/11/2019 van 19-21u 
(2) KONEKT- Lijnmolenstraat 153 -9040 Sint-Amandsberg op 19/11/2019 van 19-21u
(3) Vormingplus Brugge - Sint-Pieterskerklaan 5 -8000 Brugge op 26/11/2019 van 19-21u

Luc Masureel - Gouverneur D112A - 2019-2020

ƕƕ Rock voor Specials met als hoofdsponsors: LC Assenede Diederik, LC Meetjesland Eeklo 
en LC Evergem VV opnieuw een overdonderend succes was! Perfecte organisatie, heel leuke 
sfeer en het belangrijkste, de ‘specials’ hebben de tijd van hun leven. 280 vrijwilligers zorgen 
voor het slagen van dit festival, zonder die mensen was dit niet mogelijk ... they serve. Chapeau! 
Wie er nog niet geweest is: tracht volgend jaar een bezoek te brengen.  Het zal jullie blijvende 
herinneringen opleveren. Maar nog belangrijker is het feit dat de vele genodigden naar huis gaan 
met een ander beeld van mensen met een beperking. Op die manier dragen Lions ook bij aan 
een meer verdraagzame begripvolle maatschappij. Hier een link naar de nieuwsuitzending van 
de VRT met … eindelijk het Lionslogo mooi in beeld!!

ƕƕ Wat het LCIF met 8 dollar per maand kan doen? Meer dan 800 miljoen mensen gaan elke 
avond met honger slapen. Lions kunnen dit veranderen! 8 dollar per maand, of bijna 100 dollar 
per jaar, kan aan 14 chronisch hongerige mensen toegang tot voedsel geven.

ƕƕ LC Zottegem al jaren het project Drugspreventie sponsort ? Bekijk hier de video.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/werk-van-de-gouverneur/
mailto:ann.teerlinck@konekt.be
https://konekt.be/nl/over-konekt
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/26/rock-voor-specials-van-start-in-evergem-bij-gent.html/
https://www.facebook.com/topmen9620/videos/381122945786751/
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Zonder schoonmoeders, zatte nonkels of 
suikertantes
Als LCIF-coördinator doe ik op een niet ernstig genomen gelaten wijze aan zelfbeklag ‘ik doe en onderga mijn pel-
grimstocht langsheen de clubs’ – Niemand heeft medelijden met mij op die opmerking. Mocht dit wel het geval zijn, 
dan is dat een nog dikker hypocriet. Het is immers één van de grote voorrechten in onze organisatie te mogen bij de 
buren te gluren. Een vergadering bijwonen bij een andere club is steevast een bijzonder prettige ervaring. Je wordt 
als een vriend des huizes, bijna als de terugkeer van de verloren zoon ontvangen. Je maakt nieuwe lionsvrienden 
die je bij een volgende vergadering zelf graag verwelkomt in je eigen club en dan tracht je stiekem ernaast te zitten. 
One big family, zo kan je het noemen, maar dan een zonder schoonmoeders, zatte nonkels of suikertantes.
Een BCB is telkens feest. Het is een aaneenschakeling in een ketting van motivatie waar elk lid een schakel is.
En als je dan op vakantie een dorp binnenrijdt, en er staat een plaat met de obligate lionsleeuw, voelen we ons een 
beetje thuiskomen.

Jan ROBYN – LCIF verantwoordelijke

Lions for Music
Laureaten Concert - Leuven - 19 oktober 2019
Uit de jaarlijkse muziekwedstrijden zijn vele begaafde laureaten naar voor getreden.
De gouverneursraad wil van dit portfolio aan talenten gebruik maken om meer uitstraling te geven aan de mu-
ziekwedstrijd bij onze leden, het ruimer publiek van muziekliefhebbers bereiken en een grotere bekendheid geven aan 
het Belgisch Lionisme en haar sociale en culturele acties.
Het MD112 organiseert op zaterdag 19 oktober as. om 19.30 in het “Luca School of Arts – Campus Lemmens”, Lem-
mensberg 3, 3000 Leuven, een concert met de vier laureaten Edith Van Dijck (dwarsfluit), Olsi Leka (cello),Florian 
Noack (piano), Floris Willem (viool), samen en onder leiding van Liebrecht Vanbeckevoort (laureaat Koningin Elisa-
bethwedstrijd piano).
 Inkom € 25 (studenten € 15), inclusief glas cava na de uitvoering.
Tickets via https://www.ticketgang.be/event.php?key=74503&lng=dut
Maak er samen met vrienden een aangename avond van in Leuven! 

Eddy Van Goethem - Coördinator District 112A Lions for Music

Lions Summer Launch 
De afspraak was er, 13 juli vanaf 17 uur, met een aangenaam zomerzonnetje 
en een toch wat licht briesje. Éen en ander ging door in “Het Groen Hof” in het 
pittoreske Kemmel.
Bij aankomst werd je reeds onmiddellijk enthousiast door de locatie en de ac-
commodatie : prachtdecor in de patio van deze vakantiehoeve. De foodtrucks 
waren origineel en werden overrompeld.
Maar we onthouden vooral de ambiance. “Le tout Heuvelland” en ruime om-
streken was hier aanwezig en we telden zowaar een ruime 450 aanwezigen. De 
summervibes van DJ Jack Fresh zorgden voor de muzikale achtergrond.
Het leuke was de relaxte sfeer waar iedereen blij was om met bekenden en min-
der bekenden een losse babbel te hebben in een aangename kader. De sfeer 
bleef erin tot in de late uurtjes, zowaar een mooie beloning voor deze prachtorganisatie van LC Heuvelland. Wie erbij 
was, zal volgende editie er zeker opnieuw bij willen zijn.

Patrick Geelhand de Merxem – LC Heuvelland

http://www.lions-112a.be
http://2hho5x396si93q8wb13gr942.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/Flyer-1-Lions-for-Music-Flyer-Ned.pdf
https://www.ticketgang.be/event.php?key=74503&lng=dut 
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Het hoekje van de Club-Ambassadeur
Dit is alweer de eerste Flash van het Lions-jaar. Daarom nog enkele weetjes over de Lions Club-Ambassadeur her-
halen.
Waarom een Club-Ambassadeur? De functie van Lions Club Ambassadeur is ingevoerd door ons district 112A met 
de bedoeling de kennis over Lions-aangelegenheden in onze clubs bij te spijkeren. Vele Lionsleden ontberen basisin-
formatie in verband met het Lionisme. Door korte, gebalde tussenkomsten in de clubvergaderingen willen we Lions 
info bijbrengen op een efficiënte en ‘verteerbare’ manier.
De functie van Club-Ambassadeur is niet gecreëerd en internationaal opgelegd door Oakbrook, maar binnen ons 
eigen District 112A. Zijn of haar opdracht is ook niet om de Lions te vertegenwoordigen in de lokale samenleving, dit 
is een opdracht voor het clubbestuur.

Frank Arbyn - 1e Vice-Gouverneur - LC Lokeren

ƕƕ Onze Council Chairperson Roland Pockelé als verjaardagsca-
deau van zijn kinderen een duo-parachutesprong kreeg? Samenge-
pakt als sardienen in het vliegtuigje, 4.000 meter hoog, vrije val tot 
1.500 meter tegen 200 km/uur, dan wat pirouettes bengelend aan 
de parachute en veilig geland. Dit Lionsjaar wordt vast een hoog-
vlieger ! 

ƕƕ LCIF voor het 8ste opeenvolgende jaar de hoogste 4-ster note-
ring behaalde van de Charity Navigator, een organisatie die NGO’s 
beoordeelt op verantwoordelijkheid, boekhouding en transparantie. Dit brengt het LCIF in de 
top 4 van alle NGO’s! 

ƕƕ Op 14 november de Werelddag Diabetes plaats vindt? LCI heeft een partnership aangegaan 
met de International Diabetes Federation (IDF) en hoopt Lionsclubs aan te zetten om wereld-
wijd 1 miljoen mensen te screenen op diabetes. Diabetes, 1 van de 5 pijlers van het Lionisme.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://lionsclubs.org/en/explore-our-foundation/fiscal-responsibility?fbclid=IwAR1eD-xU3Z563FpFyvAcvazAk4ACSw3_ny0sAojy5RJZj-WGVuxDit41PCM
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Nuttige info
28/09/2019 LC Damme-Zwin: ABBA4YOU
12/10/2019 D112A: Jeugd Infodag
19/10/2019 MD112: Lions for Music
26/10/2019 D112A: Opleiding ICT toepassingen
02/11/2019 LC De Haan Permekeland: Concert
16-17/11/2019 LC Harelbeke Liederik: Wine@Lions
22/11/2019 LC Waregem Ascot: Le Grand Apéro
30/11/2019 MD112: Algemene vergadering vzw’s
12/12/2019 LC Ieper Poperinge: Optreden SCALA & Kolacny Brothers
18/01/2020 D112A: Infosessie ambassadeurs
21/03/2020 D112A: Infosessie zone- en gewestvoorzitters
05/04/2020 MD112: Nationale Medico Brillen verzamelactie
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
Brugge Sinnaeve Jürgen
Brugge Maritime Willem Geert
Damme zwin Bensaâd Oiheba
De Haan Permekeland Coulier Philip
De Panne Westkust Pylyser Perry
De Panne Westkust Maes Filip
De Pinte Millennium Hellemans Erik
De Pinte Millennium Lombardi Pascal
De Pinte Millennium Cassiman Paul
Evergem Vlaamse Valleien Daemen Benjamin
Gavere Rhodeland Vermeulen Piet
Gent Centinelle Van Houte Celine
Gent Centinelle Steyaert Renée
Gent Centinelle De Maertelaere Caroline
Gent Centinelle De Wilde Margot
Gent Gandalys Van Hoorebeke Hélène
Heuvelland Lievens Vincent
Ieper Poperinge De Groote Hans
Ieper Poperinge Lamaire Philippe
Oostkamp Meuleman Mattias

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/lc-damme-zwin-3/
http://www.lions-112a.be/events/d112a-jeugd-infodag/
http://www.lions-112a.be/events/lions-for-music/
http://www.lions-112a.be/events/lc-de-haan-permekeland-concert/
http://www.lions-112a.be/events/lc-harelbeke-liederik-winelions-2/
http://www.lions-112a.be/events/lc-waregem-ascot-le-grand-apero/
http://www.lions-112a.be/events/algemene-vergadering-vzws-2/
http://www.lions-112a.be/events/lc-ieper-poperinge-optreden-scala-kolacny-brothers/
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/
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In memoriam

Club Naam Voornaam

Ghent Seaport Uylenbroeck Marc

Sint Niklaas City Huyghe Jacques

Deadline artikels flash oktober: 20 september
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