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Goede Lions en Leo vriendinnen en vriend(inn)en,
 
Op heden had ik het immense genoegen en eer reeds door 19 Lionsclubs op een zeer hartelijke 
manier, samen met mijn twee De Haan clubbegeleiders, te zijn ontvangen.
“Diversiteit” is hier het eerste woord wat mij te binnen schiet om elk van deze Club bezoeken te 
kenmerken. Deze Diversiteit samen met de nodige creativiteit en gezamenlijke inspanningen, al 
dan niet “hands on” leidt tot buitengewone resultaten.
Elke club is actief betrokken om op een originele manier nieuwe en jonge leden aan te werven. 
Ook het zoeken naar een efficiënte aanpak bij het selectieproces voor en naar nieuwe sociale 
doelen kan een uitdaging zijn. Uitwisselen van ervaringen onder de clubs lijkt mij de beste manier 
om op vele van deze vragen een antwoord te vinden en daaruit nieuwe denkpistes uit te werken. 
Een gedachtewisseling tijdens een zonevergadering kan hierbij een eerste stap in de goede rich-
ting zijn.
Er worden ook vragen gesteld naar het nut of noodzaak van de oprichting van een VZW, dit in 
vergelijking met de “pro en contra’s” van een feitelijke vereniging. Hiervoor zal uitgekeken worden 
naar een infosessie met dit onderwerp als hoofdthema.
Kortom, wij zullen er samen met ons “Global Action Team” aan werken om zoveel als mogelijk 
wensen concrete oplossingspistes aan te beiden.
Als conclusie: lees de Flash, raadpleeg regelmatig de District, Multi-District en Internationale 
Lions Websites. 
Zoek je een antwoord op een vraag: 
raadpleeg dan zeker onze District 112A Vademecum: http://www.lions-112a.be/?s=vademecum
 
Luc Masureel, Gouverneur Lions District 112A 2019-2020
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ƕƕ Daisy, gesteund door de Lions van District Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant(112B), 
de inzending is  voor het Lions Wereld Song Festival voor Blinden, georganiseerd door de Lions 
In Krakau van 14 tot 16 november 2019. Dankzij Zonevoorzitter Annelies Van de Poel gaan er 
ook een vijftigtal supporterende Lions haar steunen in Krakau!! Daisy deed mee aan het pro-
gramma ‘Belgium’s got talent’ Luister hier. Dank aan Het Laatste Nieuws om LIONS te citeren, 
dit gebeurt niet veel. 

ƕƕ Het 7de Lions Golf World Cup & European Championship doorgaat van 24/02/2020 t/m 
01/03/2020 in Andalusië in the Barcelùo Golf & Sports Resort niet ver van Jerez de la Frontera 
? En Immediat Past International President Gudrun zal ook een balletje slaan ! Alle opbrengsten 
gaan integraal naar het LCIF.

Eerste keer....
Eerste keer nachtopvang voor daklozen in Kortrijk - CAW
Het was een rustige nacht, zonder problemen of al te veel lawaai, dus wel wat kun-
nen slapen. Het is de ochtend die confronterend is: ik ga naar (t)huis, zij zullen hun 
weg zoeken tot 7 uur ’s avonds, om dan terug te kunnen keren. Het is week-end, 
dan is de ‘Inloop’ of andere opvang niet open. Dan wordt het dus bibliotheek of het 
stad intrekken. Meestal jonge mensen, een enkel gezin, een tweetal vrouwen. En ja, 
er werd ’s avonds al eens om geld en sigaretten gevraagd, maar ze weten wel dat 
dat niet mag. Meesten zijn rustig, zelfs wat teruggetrokken. En de redenen waarom 
ze geen dak boven het hoofd hebben zijn uiteenlopend. Er is een mengelmoes van 
talen. En Julie, de vaste medewerker is streng: om 7 uur opstaan, ‘s morgens enkel 
choco en confituur op de net iets te harde boterham, en om 8u30 iedereen buiten. Het weerbericht wordt gecheckt, 
gelukkig niet te veel regen verwacht vandaag. Twee vertrekken met hun hond, ééntje mag vandaag gaan kijken naar 
een huurappartement, een ander mag naar zijn grootmoeder, nog een ander zal naar Roeselare fietsen. Hij is degene 
die mij helemaal op het einde vraagt: “heb je een dochter? En zou zij met een zwarte zoals ik thuis mogen komen?”. 
Het is een vriendelijke jongeman, maar eentje waar de rimpeltjes net iets dieper zijn dan die van zijn leeftijdsgenoten.

Marleen Demeyer - LC Kortrijk BUDA

Oldtimers for Charity
Een (h)echt team Evergemse Vrienden Vlaamse Valleien, 93 oldti-
mers, 5 stopplaatsen, een uitgekiend roadbook langsheen 220 km 
polderwegen en zon, veel zon. Dit waren de ingrediënten voor de 10de 
OFC-rally op 21 september. Ontbijt en briefing bij RockNRoll Classics 
in Brugge, start met de neus richting Zeeland.
Bij de aperitiefstop werd de eerste kleine honger de kop ingedrukt met 
warme hapjes, de droge kelen werden geblust met ons gekend ger-
stenat – blonde Augustijn -  rechtstreeks getapt vanop onze oldtimer-
brandweerwagen. Om onze jubileum editie in de verf te zetten werden 
de deelnemers op de namiddagstop vergast op een botsautokraam. 
Zoals verwacht is het kind nog bij iedereen aanwezig. Eerst wat aarze-
lend, maar al snel waren alle plaatsen ingenomen en was het botsen 
geblazen met herbeleving van authentiek jeugdplezier.
Aan het kasteel van Wippelgem werd het event afgesloten met een receptie en bbq voor 240 deelnemers en sympa-
thisanten.
Dank aan alle sponsors en (Lions-)deelnemers. Met een netto-opbrengst van 24.400 euro zijn we fier op onze ge-
slaagde jubileum editie van Oldtimers For Charity. 
Noteer alvast 19.09.2020!

Tomas Merckx- LC Evergem Vlaamse Valleien

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.hln.be/video/belgium-s-got-talent-blinde-daisy-brengt-ode-aan-vader~p109090
https://www.hln.be/showbizz/muziek/daisy-uit-belgium-s-got-talent-maakt-internationaal-indruk-en-mag-naar-songfestival-for-the-blind~ad098fc8/
http://www.lionluis.com/Leones/Spanish/golf_20_ing.html?utm_campaign=LCF_EN_Spanish%20Golf%20Tournament%20Invitation_Email_2019&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
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60-jaar Lionsclub Ieper-Poperinge 
Lionsclub Ieper-Poperinge viert dit jaar 60 jaar Charter.  
Het was onder impuls van Paul Simpelaere (toenmalig voorzitter van L.C. De Panne) dat stichtend-voorzitter notaris 
Robert Vanden Bogaerde met enkele gelijkgestemden besloot om een Lionsclub op te richten in Ieper. De club uit 
De Panne aanvaardde meteen het peterschap. Op 12 september 1959 was het zover: Lionsclub Ieper-Poperinge 
kreeg het nummer 27 op de clublijst van het district 112. Deze jubileumviering heeft plaats op 21 november 2019 
in zaal Yperley te Ieper. Voor deze gelegenheid is er een fototentoonstelling die de rijke geschiedenis van onze club 
illustreert. Ook geven we een jubileumboek uit dat een blijde herinnering moet zijn voor iedereen die het beleefde en 
een inspiratiebron voor de anderen. Maar na 60 jaar rust de club niet op haar lauweren. Zij verzorgt in samenwerking 
met de dames-serviceclub Zonta een optreden van SCALA & Kolacny Brothers. Een groot event organiseren met een 
andere serviceclub leek ons een nieuw en boeiend idee. De opbrengst gaat onder meer naar ‘Palliatieve zorgen in de 
Westhoek’

Eerste lustrum LISA
Eerste lustrum bij LISA (Lions Student Academy) Kortrijk gevierd met een net-
werkevent in het nieuw zwembadcomplex LAGO in aanwezigheid van LISA-
Lionsvrienden uit Ronse – oprichter van LISA vanuit Fonds Cuvelier, Deinze, 
Zwevegem en Waregem. Talrijke vertegenwoordigingen uit andere clubs. Na 
vijf jaar zijn 11 studenten afgestudeerd met bachelor – en masterdiploma’s. 
Meer dan dertig studenten bemannen het nieuwe academiejaar. De unieke 
sponsorformule van “Club van 100” voor Kortrijkse bedrijven zorgt met de 
campagne “één euro per dag” voor de noodzakelijke middelen. Het succes 
van LISA valt of staat met de coaching van de peters, oorspronkelijk vrienden 
van LC Kortrijk Mercurius. Ondertussen uitgebreid tot de partners van Mer-
curius, vriendinnen van LC Kortrijk BUDA en onze vrienden van Kortrijk Leie. 
Deze enthousiaste peters en meters garanderen de groei van meer kandida-
ten, die allemaal snakken naar een goede opleiding voor een betere toekomst. De regio kan er alleen wel bij varen. Het 
Nationale Werk lauwerde het initiatief met de eerste prijs tijdens de Nationale Conventie van 8 juni 2019 in Zaventem. 
Wij staan ten dienste van Lionsvrienden die eenzelfde initiatief willen opstarten.

Marc Naessens - Bernard Adins

Change
De zone’s worden hertekend.
Een zonehervorming brengt heel wat met zich mee: nieuwe beurtrollen zonevoorzitters, zonesecretarissen, gewest-
voorzitter, werkvergaderingen en plenaire vergaderingen per nieuwe zone, budgettaire aanpassingen, nieuwe bankre-
keningen, saldo’s, nieuwe zonebijdragen per club, afgevaardigde zone naar Europaforum enz…
Op zaterdagochtend 16 november vind een belangrijke vergadering plaats ivm met deze hervorming (Van der Valk 
Hotel Nazareth  - E17 – 9810 Nazareth) waaraan 2 personen per club mogen deelnemen.
Hier vinden jullie de powerpoint met voorstellen. De voorgestelde zone’s zijn niet definitief.
De Gouverneur, bijgestaan door ervaren lionsleden, staat open voor suggesties en wensen.
Het aantal clubs stijgt. Er komen zones met minimum 4 en maximum 8 clubs, in een geografisch ensemble.
Alles vloeit, alles verandert, niets is voor eeuwig…

ƕƕ Er staan heel wat vernieuwingen  op het programma van de festivalorganisator BAD voor 
2020, waarover gecommuniceerd zal worden naar de clubs als alles op punt staat. Eén tipje van 
de sluier : de nieuwe naam van het Festival BAD wordt LIONS BAD .De nieuwe vergadering  zal 
doorgaan op 19 februari 2020 . Wil de datum prikken in je agenda!

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/d112a-vergadering-nieuwe-zoneindeling/
http://www.lions-112a.be/voorstel-hervorming-van-de-zones/
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Lions Dender Cleanup
We Serve voor een propere Denderzone.
De  wereld, zaterdag 20 september, World Cleanup Day.  (www.world-
cleanupdaybelgium.be) Een initiatief uit Estland om op 1 dag onze planeet 
te zuiveren van zwerfvuil. De doelstelling is hoog:5 % van de bevolking mobi-
liseren om hieraan mee te werken. Daaruit is een tweede initiatief ontstaan 
door Thomas de Groote:  River Cleanup (www.river-cleanup.org), met een 
geplande activiteit  voor de Schelde en  Maas.  
De Lionsclubs van onze zone liggen in het Denderbekken dat uitmondt in de 
Schelde. Een mooie kans om mee te stappen in het initiatief en er een Lions 
Dender Cleanup van te maken.
Dit zone-initiatief komt van L.C. Aalst die de andere clubs heeft uitgenodigd 
om hieraan deel te nemen. Dendermonde, Aalst, Aalst Dirk Martens, Dender-
lions en Herzele hebben de handschoen aangetrokken, zwerfvuilzakken en grijpers besteld, mensen gemobiliseerd 
en erop uitgetrokken om zwerfvuil te zoeken langs het jaagpad van de Dender of in de ruimere buurt daarvan.
Met ongeveer 75 mensen verspreid over de verschillende clubs en een vangst van meer dan 50 zakken, hebben wij 
een bescheiden bijdrage geleverd tot de zwerfvuilproblematiek. (Lees hier verder)

Wim Hanssens – voorzitter LC Aalst

Armoede “een blok aan ons been”
Donderdag 17 oktober: de internationale dag van het verzet tegen armoede, het 
10-jarige bestaan van De Vrolijke Kring (DVK) in ons Lionshouse en tevens onze 4° 
Statutaire Vergadering. Tijd voor een “hands on” activiteit.
De Vrolijke Kring is een vereniging waar armen het woord nemen en is één van de 
voornaamste sociale doelen van onze Lionsclub. Die dag stond volledig in het teken 
van de mensen met armoede-ervaring. 
Eerst was er een moment aan de steen “armoede een blok aan ons been” in aan-
wezigheid van de lokale politiek met getuigenissen van mensen met kansarmoede.
Daarna hebben onze Lionsleden en partners een solidaire maaltijd aangeboden aan 
de mensen van DVK. Een food truck verschafte ons heerlijke soorten pasta’s. 
Tot slot hebben we genoten van de toneelvoorstelling “een juke-box voor iedereen”. Dit toneelstuk werd opgevoerd 
door mensen met armoede-ervaring van de verschillende Regionale Welzijnsschakels. Het resultaat was een muziek-
theatervoorstelling met verhalen uit het leven gegrepen en als rode draad “solidariteit”. 
De avond werd afgesloten met een speciale 4° Statutaire Vergadering. 

Didier Fonck - LC Ronse-Renaix 

ƕƕ Vergeet niet in te schrijven voor de ALGEMENE VERGADERING van onze VZW’s op za-
terdag 3 december. Elke club dient vertegenwoordigd te zijn! Alle info op https://www.lionsbel-
gium.be/nl/product/algemene-vergadering/.

ƕƕ LC Herzele in de pers vermeld wordt?

ƕƕ  Vele Lionsclubs meedoen aan #dewarmste week of #komoptegenkanker. Laat het ons weten 
wat jullie doen en wij lijsten op!

ƕƕ Lionsclub Izegem bijzonder trots is met de grote deelname aan de Urban Move Izegem van 22 
september 2019. Ze hebben opnieuw getoond dat het een serviceclub is met een groot hart op 
de juiste plaats.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.worldcleanupdaybelgium.be
http://www.worldcleanupdaybelgium.be
http://www.lions-112a.be/lions-dender-cleanup/
https://www.lionsbelgium.be/nl/product/algemene-vergadering/
https://www.lionsbelgium.be/nl/product/algemene-vergadering/
http://www.lions-112a.be/lc-herzele-in-de-pers/
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Lions for Music – Lions Laureaten Concert
Op zaterdag 19 oktober ging op de Luca Campus in Leuven het Lions Laurea-
tenconcert door.
Liebrecht Vanbeckevoort (laureaat Koningin Elisabethwedstrijd piano) sa-
men met vier vroegere laureaten van onze jaarlijkse muziekcompetitie, Edith 
Van Dijck (dwarsfluit), Olsi Leka (cello),Florian Noack (piano) en Floris Willem 
(viool), lieten ons vol vervoering luisteren naar muziek van o.a. J. S. Bach, D. 
Shostakovitch, J. Brahms en S. Rachmaninov. De Notenkrakerssuite voor 2 
piano’s van Tchaikovsky  werd op virtuoze wijze gebracht door Liebrecht en 
Florian. Elk van deze vier laureaten bouwen een waardevolle loopbaan uit in 
de muziekwereld. Bewijs van het hoge niveau van de Lions muziekwedstrijd.
Dit werkjaar is de saxofoon het gekozen instrument en als LC kan je bijdragen 
door op zoek te gaan naar jeugdig talent tot 23 jaar oud op 1 januari 2020.

Eddy Van Goethem, coördinatie District 112A Lions for Music

Lions Youth Camps & Exchange
Deelname aan het Lions International Camps & Youth Exchange Program :
• in een ander land
• leven in een gastgezin
• deelnemen aan een kamp
• contact met andere culturen, talen & diverse nationaliteiten
m.a.w. een unieke levenservaring !
Lions Youth Exchange Program is geen toeristische vakantie  maar wél A UNIQUE CULTURAL LEARNING OPPORTU-
NITY! Het Youth Exchange Program draagt bij aan de realisatie van één van Lions belangrijkste objectieven/ “CREË-
REN EN AANMOEDIGEN VAN EEN GEEST VAN BEGRIP TUSSEN ALLE VOLKEREN VAN DEZE WERELD”
Elk jaar vertrekken er vanuit België bijna 60 jonge volwassenen naar landen in naar één van de meer dan 100 bestem-
mingen over de 5 continenten (overzicht van alle kampen op www.yce112.be).
Infodag zondag 03 november 2019 om 10:00h, Provinciaal Verblijfcentum “HANENBOS”, Lotsesteenweg 103, 1653 
Dworp (Beersel).

LCIF Kick-off  and results
Het nieuwe werkjaar is aangebroken, en ook voor de LCIF-coördinator en de vrienden die hierbij willen 
helpen, is het weer de handen uit de mouwen steken. Handen die uiteindelijk minderbedeelden helpen… 
Volgens mijn statistieken heeft ons district het goed gedaan. Ik wou geen clubs tegen elkaar uitspelen, daarvoor zijn 
we lionsvrienden.  
In totaal werd 49.851 € gestort. Over ongeveer 1800 leden geeft dit een donatie van 27,70 € per lid - maar eigenlijk 
moeten we rekenen met de leden van de clubs die hun donatie deden, dus een 590 leden minder. Op deze manier 
komen wij op 41,20 € per lid van de participerende clubs, wat zeker goed is. 
Een hele grote proficiat is dit wel waard. Hartelijk dank. 
Weten jullie dat er daarnaast grote donaties gebeuren door individuele leden?
En terug ga ik de boer op, om elke zone te bezoeken. Het doet mij echt plezier vast te stellen dat ik welkom ben.  Tot 
binnenkort en dank voor de zo gewaardeerde medewerking.

Jan Robyn – Commissie LCIF

ƕƕ Op 8 oktober de bouwwerken van het internaat voor meisjes op de Dr. Wilbroad Slaa 
Secondary School van Bassodawish gestart zijn , een project van Dorizon Doenja vzw. Enkele 
leden van L.C. Lievegemen konden zo samen met de lokale bevolking voelen hoe hard de Tan-
zaniaanse grond is!

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.yce112.be
http://www.lions-112a.be/events/d112a-infosessie-youth-exchange/
https://www.facebook.com/groups/45622577168/?fref=mentions&__tn__=K-R
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Sohap 
Op 8 oktober 2019 organiseerde Lions Club Ghent Seaport een avond rond het thema Special Olym-
pics en de bijhorende Healthy Athletes Programma’s, met als belangrijke gastsprekers, Annelies 
Matthé, verantwoordelijke voor SOHAP binnen Special Olympics België, Paul Nauwelaerts, voorzit-
ter van de nationale commissie SOHAP en twee Special Olympics atleten. Annelies sprak over het 
belang van sport voor de mensen met verstandelijke beperking. Voor hen is sport een manier om 
zich uit te leven en aan vertrouwen te winnen. Alle bijhorende SOHAP programma’s die door Paul 
werden gepresenteerd, bieden aan de atleten een gratis onderzoek aan die zich concentreert op de 
gezondheid van de atleten. En alhoewel we hier in België een goede gezondheidszorg hebben, ont-
dekken de professionals en laatstejaarsstudenten universiteit en hogeschool die de testen afnemen, 
ongekende gezondheidsproblemen bij de atleten.  Een gezondheidszorg, aangepast aan de noden 
van mensen met een verstandelijke beperking is dan ook nodig en zorgt voor een betere integratie in 
onze maatschappij. Eén van de aanwezige atleten vertelde dat, dankzij SOHAP werd ontdekt dat hij 
een gehoorprobleem had, en dat dit nooit eerder ontdekt werd. Het was een leerrijke avond!

Emilie Martens -Commissie Sohap – LC Gent Centinelle

17de Familiale Fietshappening Lions/Leo’s
 Naar jaarlijkse traditie ging ook dit jaar de Familiale Fietstocht georganiseerd door de Lions en Leo’s van start. Jam-
mer genoeg waren de weergoden deze keer de sportievelingen niet al te gunstig gezind. Dat hield echter de doorzet-
ters niet tegen om het uitgestippelde parcours door onze Vlaamse Ardennen te volgen. Gelukkig konden ze even op 
adem komen bij de tussenstop aan de brouwerij Liefmans.
De drijfnatte fietsers en ook deze die het droog wilden houden werden hierna ontvangen in de gigantische tent opge-
steld aan de Donckvijver. De tent zat ondanks het hondenweer stampvol met mensen die genoten van een aperitief. 
Fijnproevers werden verwend met een bordje zalm of oesters en een glaasje champagne. De ambiance zat er weer 
goed in.
Hierna kon er aangeschoven worden aan een heerlijk BBQ-buffet. Bij het verteren van al dat lekkers wachtte iedereen 
vol spanning op de bekendmaking van de gelukkigen die een prijs hadden gewonnen. En de prijzen waren niet min: 
een prachtige Vespa, een fiets, een iPhone, een green-egg en zoveel meer. Het was, zoals de traditie het wil, opnieuw 
een geslaagde familiedag.
Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat we reeds met een brede glimlach uitkijken naar de volgende editie!

LEO Club Audenaerde

Havenfeest 2019 
De leden van L.C. Brugge Maritime hebben dit jaar samengewerkt met APZI voor 
de organisatie van het eerste HAVENFEEST.  Dit feest is de opvolger van het wel-
bekende VIS- EN SCHAALDIERENFESTIJN.
Het Havenfeest vond plaats op zaterdag 31 augustus 2019 in de Abdij Ter Doest. 
De eeuwenoude schuur en de prachtige tuin zijn het decor van ons nieuw evenement geworden.
Net zoals andere jaren hebben we vastgehouden aan dezelfde formule.  Met de afscheurbonnen van onze deelne-
merskaart konden onze gasten genieten van een glas champagne, aperitiefhapje en 4 andere lekkere gerechten.  Om 
organisatorische redenen werd de catering verzorgd door het team van ons clublokaal Ter Doest.
Het grote succes van de vorige edities hadden wij voornamelijk te danken aan de gulle sponsors en jullie aanwezig-
heid op het evenement zelf.  De vernieuwde editie 2019 is duidelijk voor herhaling vatbaar, meer dan 500 blije zon-
nende aanwezigen in de schitterende beeldentuin.
Uiteraard zijn we plan deze vernieuwde opvolger HAVENFEEST verder te zetten. Alvast te noteren in jullie agenda 
HAVENFEEST 2020 op 29 augustus 2020.  

Peter Bartholomeus – LC Brugge Maritime 

http://www.lions-112a.be
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(domme) Mopjes
Er rijdt een man langs een klooster. Daar ziet hij een bord staat: “Kloosterseks 50 euro” de man gaat naar binnen en 
betaalt 50 euro aan moeder overste.” Ga maar door die deur” zegt ze. De man staat weer buiten. Daar staat weer een 
bord “U bent zojuist genaaid door moeder overste”.

Een vogel, een vis en een krokodil hangen aan de toog in de bar van de Antwerpse Zoo.
Och zegt de vogel, ik heb het hier allemaal gezien, ik ben ‘t hier een beeteke muug. 
Ik kan goe vliege, mijn vrouw kan goe vliege, mijn kinderen kunnen goe vliege, als we de kans hemme zijn we weg, terug 
naar Afrika.
Ja, zegt die vis. Ik ben het hier ook wa muug. Ik kan goe zwemme, mijn vrouw kan goe zwemme, mijn kinderen kunnegoe 
zwemme, als we de kans hemme zijn we weg, terug naar de MiddellandseZee.
Och, zegt die krokodil, ik weet het nog niet. ‘k Hem een groot bakkes, mijn wijf heeft een groot bakkes, mijn joeng 
hemme allemoal een groot bakkes Ik denk da’k hier in Antwaarepe blijf !!!

Een Brit is zwaar onder invloed van alcohol en wordt door een politiepatrouille tegengehouden. De politieman vraagt: 
“Heeft u gedronken mijnheer?”. Met een dikke tong antwoordt de man “Yes…deze morgen is mijn dochter getrouwd en 
ik hou niet van kerken…dus ben ik naar het café geweest...en heb enkele streekbiertjes gedronken. Daarna gedurende het 
banket heb ik 3 flessen wijn gekraakt. Om te eindigen heb ik 2 flessen Johnny Walker keizer gemaakt.”
Uiteindelijk antwoordt de politieagent: “Weet u dat ik politieagent ben en ik u in een dergelijke staat kan aanhouden ?” Vol 
humor antwoordt de Brit: ”Weet u dat dit een Engelse auto is, het stuur rechts staat en mijn vrouw rijdt ?”

Welke salade helpt het best tegen de jeuk? Krabsalade.

Wat hebben we geleerd van koeien, buffalo’s en olifanten? Dat het onmogelijk is gewicht te verliezen door gras en 
slaatjes te eten en te wandelen.

ƕƕ Deadline indienen dossier nationaal Werk: 18 november 16u! Om te kunnen genieten van 
de Prijs, moet de club haar kandidatuur indienen met een volledig dossier – van maximum 50 
bladzijden – en het neerleggen of laten toekomen, in tien gelijke exemplaren (en indien mogelijk 
een digitale copy), ten laatste op maandag 18 november 2019 om 16u exclusief bij: Lions MD 
112 Belgium, Commissie van het Nationaal Werk, Houba - de Strooperlaan, 90 1020 Brussel. 

ƕƕ We wel heel weinig nieuws te horen kregen van onze delegatie over het Europaforum te Talinn. 
Het was allemaal leuk en heel goed georganiseerd, maar daar blijft het bij…Wat happened in 
Talinn, stays in Talinn ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Nuttige info
02/11/2019 LC De Haan Permekeland: Concert
03/11/2019 D112A: Infosessie Youth Camp and Exchange
09/11/2019 LC Izegem: Wijn & Champagne 2019
11/11/2019 LC Oostende: November Concert
14/11/2019 LC Aalst: Wine & Dine
16/11/2019 D112A: Vergadering Nieuwe Zoneindeling
16-17/11/2019 LC Harelbeke Liederik: Wine@Lions
22/11/2019 LC Waregem Ascot: Le Grand Apéro
23/11/2019 LC Lievegem: Concert
30/11/2019 MD112: Algemene vergadering vzw’s
06/12/2019 LC Meetjesland Eeklo: Comedy Avond
12/12/2019 LC Ieper Poperinge: Optreden SCALA & Kolacny Brothers
14/12/2019 LC Zottegem: Concert Axelle Red
18/01/2020 D112A: Infosessie ambassadeurs
25/01/2020 LC Zottegem: Hutsepotverkoop
21/03/2020 D112A: Infosessie zone- en gewestvoorzitters
18/04/2020 MD112: Selectie Lions Muziekwedstrijd
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
20/06/2020 LC Zottegem: Gala Event

Welkom aan onze nieuwe leden

Club Naam Voornaam
De Panne Westkust Pylyser Perry
De Panne Westkust Maes Filip
Gent Centinelle De Maertelaere Caroline
Gent Centinelle De Wilde Margot
Roeselare Werbrouck Sebastien

In memoriam

Club Naam Voornaam

Kortrijk Leie De Leersnyder Walter

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/lc-de-haan-permekeland-concert/
http://www.lions-112a.be/events/lc-izegem-wijn-champagne-2019/
http://www.lions-112a.be/events/lc-oostende-november-concert/
http://www.lions-112a.be/events/lc-aalst-wine-dine/
http://www.lions-112a.be/events/d112a-vergadering-nieuwe-zoneindeling/
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/lc-lievegem-concert/
http://www.lions-112a.be/events/algemene-vergadering-vzws-2/
http://www.lions-112a.be/events/lc-meetjesland-eeklo-comedy-avond/
http://www.lions-112a.be/events/lc-ieper-poperinge-optreden-scala-kolacny-brothers/
http://www.lions-112a.be/events/lc-zottegem-concert-axelle-red/
http://www.lions-112a.be/events/lc-zottegem-jaarlijkse-hutsepotverkoop/
http://www.lions-112a.be/events/md112-selectie-lions-muziekwedstrijd/
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/
http://www.lions-112a.be/events/lc-zottegem-gala-event/
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