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Goede Lions en Leo vriendinnen en vrienden,
 
Onverwacht doch zeker kwam het coronavirus roet strooien in ons Lions en familiaal leven.
De regering koos terecht voor duidelijkheid en zekerheid. 
Wij volgen de ons opgelegde aanbevelingen waardoor alle geplande Lions activiteiten voor onbe-
paalde tijd werden opgeschort.
Op 3 april, of later, wordt geëvalueerd hoe het verder kan of moet.
Deze verplichte”rustpauze” in ons druk Lionsleven geeft ons nu wat tijd om eens rustig te bezin-
nen over wat was en wat komen zal. 
“Als er hoop is voor deze wereld, dan ligt die in kleine gebaren van menselijke vriendelijkheid.”
Die kleine gebaren kunnen elk van ons verwezenlijken dank zij onmetelijk veel “coronavrije” ac-
ties die ons door de moderne sociale communicatie-middelen worden aangeboden.
Met een beetje creativiteit en diversiteit kunnen die waargemaakt worden.
En het is bovendien gratis!
“Realize your dreams” door die van je medemensen te helpen realiseren.
Wij hebben een speciale gedachte voor alle mensen die momenteel door het coranavirus zijn 
getroffen en wensen hen sterkte toe.

Luc Masureel, Gouverneur Lions District 112A 2019-2020
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Vladslo 25 maart 2020, 
 
LLiioonnss  AAccttiiee  CCoovviidd  1199  
 
 
Beste Lionsvrienden, 
 
 
De vier districten hebben beslist om samen een actie op te zetten om te helpen in de 
strijd tegen deze pandemie.  
 
Concreet willen we na ruggespraak met experten en Lions werkzaam in de zorgsector, 
FFP2 mondmaskers bestellen en leveren daar waar ze het meest nodig zijn. Hiervoor 
wordt een budget van € 150,000 vooropgesteld.  
 
Ons district houdt al onmiddellijk € 25,000 beschikbaar voor de aankoop.  
De andere districten en het MD leveren ook een belangrijke bijdrage. 
 
We doen een beroep op onze clubs om te overwegen een bedrag, bv  de uitgespaarde 
besteding voor één of meer afgeschafte dinners, bij te dragen zodat we deze actie 
succesvol kunnen afronden. 
 
Iedere bijdrage helpt om het verschil te maken! 
 
De bijdrage kan gestort worden op de rekening vanLions Clubs International District 
112A  district met vermelding :  
Actie Covid 19. : BE76 3900 7889 4195 – BIC BBRU BEBB 
 
Alvast dank voor jullie hulp! 
 
 

 
 
Luc Masureel 
Gouverneur D112A 
2019 - 2020 
 
 
 
 

Ter info hieronder de mededeling ons doorgegeven door past gouverneur André Goethals, onze nationale Service Team verantwoordelijke:

De nationale actie is volop gaande, waarbij 75.000 beschermmaskers FFP2 en FFP1 medio volgende week in België toekomen en waar ze 
gedispatched zullen worden via de zone’s, die het privilege zullen hebben zelf  in eigen regio te mogen beslissen welke vzw’s en andere lokale 
organisaties die maskers zullen krijgen. De organisatie van die dispatching wordt dit weekend met de zonevoorzitters besproken; zonevoorzit-
ters die dan een paar lionsleden, wijzen van de zorgsector, daartoe zullen aanstellen voor de beslissing wie en hoeveel ze krijgen. Na ’t week-
end zullen de zonevoorzitters op de hoogte zijn van dit nationaal initiatief; voordien zouden ze nog wel uit de lucht vallen.
Die maskers werden besteld via een betrouwbare bron in China die Lions en ons België zeer genegen zijn (te lang om hier volledig uit te leg-
gen maar kwam door bepaalde zuid-westvlaamse lionsleden zeer goed gekend en zelfs onmiddelijke familie van die Belgo-Chinese bron). De   
actie is dus gaande. 
Net zoals de meeste clubs onze internationale moedervereniging (het fameuze LCIF), jaarlijks en uit solidariteit, principieel steunen, de éne 
wel meer dan de andere, denken we op districtsniveau dat het gepast was een actie te ondernemen in deze heel uitzonderlijke en dramati-
sche coronatijden… en durven hopen op een minimale of principiële districtssolidariteit van de clubs, hoe minimaal ook.Vele clubs betuigden 
trouwens al hun steun. 

Wat ook jullie beslissing van uw club zal zijn, het belangrijkste is onze “we serve” en jullie club bewijst al jaren dat jullie dat uitmuntend doen, 
waarvoor waardering.

http://www.lions-112a.be
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Het doek is gevallen…
Donderdag 20/02/2020
De laatste zonevergadering voor en door onze club in de huidige zone 42.
Onze voorzitter heeft al meteen voor de nodige troostmiddelen gezorgd.
De sfeer is, zoals steeds, gezellig druk en tijdens de vergadering putten vooral de Kortrijkse clubs 
zich op literair vlak uit om ons te danken voor de jarenlange goede samenwerking en drukken ze 
emotioneel uit hoezeer ze ons zullen missen, bedankt Jef en Evrard!
Wat begon als een bevlieging op een kabinetsvergadering, groeide als snel uit tot een volwaar-
dige werkgroep, die met veel ijver en enthousiasme een eerste herverdeling van de zones uit-
werkte.
Na grondig overleg met de clubs werd dan een finale versie uitgewerkt die vanaf het komende lionsjaar in werking 
treedt – meteen een leuke gelegenheid voor alle clubs om nieuwe contacten te leggen, zonder evenwel de bestaande 
te verwaarlozen …
Alvast veel succes toegewenst aan de nieuwe zonesecretarissen en zonevoorzitters die volgend jaar aantreden – al-
licht nuttig om de suggestie om het gewest wat meer gewicht te geven, ter harte te nemen?

Peter Vervaecke – LC Ronse

250 keer Denderleeuw Denderlions
Op donderdag 5 maart vond de 250e vergadering plaats.  Dit event ging 
door in de nieuwe lokalen van de scouts van Denderleeuw (mede ge-
steund door de Denderlions) De vergadering vond plaats onder vorm van 
een praatcafé. Moderator van het geheel was Stefaan De Winter (Die Ver-
damte Spielerei) die het geheel ludiek aan elkaar praatte. In de vorm van 
3 panelgesprekken kwamen zowel de Lions, de Leo’s als de doelgroepen 
aan het woord.
De 250 aanwezigen genoten van zelfgemaakte hapjes (van en door de 
Denderleo’s) en mochten zien waar de opbrengsten van de charity eve-
nementen naar toe gingen. 
De Valier kreeg een bestelwagen aangeboden en de Kleine Prins schon-
ken ze een AED toestel, terwijl de volgende goede doelen een cheque 
mochten ontvangen:
• Gic Banjou (school in Afrika)
• Canisha (opleiding assistentiehonden)
• Kankerimmuuntherapie (Paul De Knop)
• De Kantelinck (mensen met beperking)
• AKaBe (gehandicapte scouts)
• Ter Muren (huisvesting en opvang van jongeren)
Het was een gezellige avond die het succes van de club voldoende in het licht zette.

Hans Rottiers - Vice-voorzitter LC Denderleeuw-Denderlions

 ƕ Je alle info over de Youth Exchange hier vind?

 ƕ De opleidingen voor de nieuwe clubbesturen werden verdaagd, omwille van de Corona-
crisis. We werken aan een alternatief zodat jullie toch de kans krijgen u terdege voor te 

bereiden op nieuwe verantwoordelijkheden binnen uw club.

 ƕ Ons District nu ook op Instagram kan gevolgd worden ? Lions Clubs International District 112 
A vind je nu ook op Instagram onder lionsclubs112a !

 ƕ De Denderlions een AED toestel ter beschikking stellen voor de buurt ? Ontdek het hier.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/youth-camp-and-exchange-2020-afgelast/
http://www.lions-112a.be/lc-denderleeuw-denderlions-stelt-een-aed-toestel-ter-beschikking/
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Adoptie van een koala
Ook Leo Club Wetteren draagt als club ‘Leo4Green’ https://www.
european-leos.eu/projects/leo4green/ hoog in het vaandel en ieder 
van ons probeert zijn steentje hiervoor bij te dragen. 
Tijdens de bosbranden van Australië hebben wij een koala geadop-
teerd en de naam “Lion Leo” gegeven. Onze koala is, net zoals de 
Leo-Lions clubs, een “specialleke” aangezien hij 2 blauwe ogen heeft 
wat eerder uitzonderlijk is voor koala’s. Hij heeft ook bijgedragen 
aan een onderzoek om de uitsterving van koala’s tegen te gaan, wat 
een topper! Ondertussen is onze Lion Leo terug in zijn eigen habitat.
Daarnaast hebben we ook 125 Dopper-flessen besteld en we kijken 
er al naar uit om deze uit te kunnen delen aan onze doelgroepen 
vzw Jong en vzw De Sloep. Als we onze jongeren kunnen aanspo-
ren om zich hier nu al voor in te zetten, kan dit alleen maar leiden tot 
een betere wereld van morgen.

Leo Club Wetteren

Voedselbankenactie 2019
De Delhaize-actie van november ligt inmiddels een paar maand achter ons en eindelijk zijn 
de finale resultaten gepubliceerd door Delhaize. Met een totale nationale score van 605.558 
euro doen we 4,36% beter dan de 580.258 euro van het jaar daarvoor.  Voorwaar een mooi 
resultaat!
Dat deze actie meer dan nodig blijft blijkt uit het feit dat het aantal mensen dat beroep doet op de Voedselbanken 
blijft stijgen, ook in het “rijke” Vlaanderen.
In afwachting van de detailresultaten per winkel, een dikke merci aan allen die weeral hun beste beentje hebben voor-
gezet, met inbegrip uiteraard van Christiaan De Bruyne en Serge Skatchkoff, de provinciale coördinatoren!

Marc Temmerman - LC Geraardsbergen

Helaas geen SOHAP
SOHAP (Special Olympics Healthy Athletes Program) is het gezondheidsprogramma dat gratis en vrijblijvend wordt 
aangeboden aan de atleten met een verstandelijke beperking tijdens de jaarlijkse Nationale Spelen van Special Olym-
pics.
Wat doen Lions daar? Lions België ondersteunt dit gezondheidsprogramma zowel financieel als met vrijwilligers. 
De Lions en Leo’s vrijwilligers helpen de atleten doorheen het gezondsheids-programma: ze begeleiden hen tussen 
de verschillende programma’s, zorgen voor het inschrijven van de atleten, vertalen tijdens de testen, brengen de 
resultaten van de testen in een database in. Wij zorgen eveneens voor alle logistieke ondersteuning: opbouwen en 
afbreken van de stands, zorgen voor lunchboxen en drank…ezv… 
Jaarlijks gaat dit over meer dan 1000 testen. Het filmpje op de onderstaande link geeft alvast de sfeer weer van het 
gebeuren, maar het is beter om het zelf te komen ontdekken. https://youtu.be/NKYP6pRNl-I
See you next year !

Emilie Martens - Verantwoordelijke district A voor Sohap - LC Gent Centinnelle

 ƕ Iedereen krijgt wel eens berichten (cfr de Martinelli app…) die dan, omdat die van 
een gekend persoon ontvangen werden, wel eens – met de beste bedoelingen – worden 
doorgestuurd. In feite zou men eerst gewoon het woord of wat dan ook “googelen” en 
zo tot de ontdekking komen of het ja dan niet een hoax of een mogelijk toch gevaarlijke 
toepassing is. http://www.hoax-wijzer.be/home

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.european-leos.eu/projects/leo4green/
https://www.european-leos.eu/projects/leo4green/
https://youtu.be/NKYP6pRNl-I 
http://www.hoax-wijzer.be/home
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The Queen of Soul
LC Deinze heeft een zeer lange traditie in het organiseren van con-
certen, zowel klassiek als jazz. Deze maal kozen we voor een top 
duo. Pianist Jef Neve & Natalia, the Queen of Soul. Toch wel het 
nec plus ultra!
Voor de gelegenheid met een stevige ritmesectie en een kwartet 
blazers.
Het fonkelnieuwe “Leietheater” van de stad Deinze was in een 
mum van tijd dan ook uitverkocht met 450 plaatsen. Na een ge-
smaakte VIP-receptie konden de gasten van een hoogst originele 
muzikale avond genieten.
Van stevige soul, rock of funk met de krachtige maar loepzuivere 
stem van Natalia in de hoofdrol tot een meer intimistische jazz 
ballad waar Jef Neve zijn pianotoetsen subtiel beroerde. Of een 
mix van verschillende muziekgenres in één enkele song. Men 
moet het maar doen of durven! Allebei podiumbeesten op hun ei-
gen manier.
De minutenlange staande ovatie bewees het grote succes van dit concert!
LC Deinze kon dan ook een dikke cheque overhandigen aan zijn talrijke Sociale Werken.

Filip Van den Poel - LC Deinze

When the going gets tough, the tough get 
going
Zondagnamiddag 22 maart: oproep van één van onze leden die arts is in het plaatselijk zieken-
huis.  Of we iemand kennen die beschermingsmaskers kan leveren of maken.
Een uur later: meerdere leden bieden zich aan om te helpen 
Maandag: 50 maskers gemaakt door een van onze leden, Frank Pieters, architect.  Een man met 
ruimtelijk inzicht dus (belangrijk voor een goed masker!).
Alle gekheid op een stokje, deze “kleine” geste is in wezen een simpel maar groot gebaar, gevoed 
door een waarachtige “we serve” attitude.  Het is hartverwarmend in barre tijden en je weet 
meteen weer waarom je Lion geworden bent.
Dikke merci Frank!

Marc Temmerman - LC Geraardsbergen

 ƕ De eerste digitale LION MAGAZINE kan U vinden op de nationale website : https://
www.lionsbelgium.be/nl/documenten/tijdschrift-lions; op onze Facebook pagina https://
www.facebook.com/LionsMD112; of gratis downloaden via de appstore onder ‘Lion ma-
gazine’ en dan ‘Belgium’ kiezen. In het laatste artikel  ‘Agenda MD112’ staan eveneens de 

links naar het districtnieuws.

 ƕ Heel veel clubs onmiddellijk actie ondernamen in het coronaverhaal? Zo nam L.C. Oostende 
B04 onmiddellijk contact met één van hun sociale doelen die kansarme gezinnen begeleiden. Er 
werd onmiddellijk 1.500 euro gestort voor de aankoop van dringende levensmiddelen voor deze 
kwetsbare gezinnen. Trek nu eindelijk eens uw oorlogskassen open, goede Lions, en blijf niet 
zitten op uw pot geld !!! link het Nieuwsblad https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/21/opinie-
kwetsbare-jongeren/

 ƕ Alle district en multidistrict conventies worden afgelast. Er zullen elektronische verkiezingen 
georganiseerd worden. Weldra ontvangt U daar meer nieuws over.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.lionsbelgium.be/nl/documenten/tijdschrift-lions
https://www.lionsbelgium.be/nl/documenten/tijdschrift-lions
https://www.facebook.com/LionsMD112
https://www.facebook.com/LionsMD112
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/21/opinie-kwetsbare-jongeren/ 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/21/opinie-kwetsbare-jongeren/ 
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Nieuwe vrienden, nieuwe gedachten
De tijd vliegt snel. Het is nu al meer dan een half jaar dat ik de rangen van de ‘basis-Lions’ terug heb vervoegd. En 
met plezier. Vele vrienden Lions vragen mij of ik nu in een “zwart gat” ben gevallen. Geen sprake van! Op geen enkele 
manier! Wat ik zeker niet mis zijn de maandelijkse treinuitstapjes naar Brussel. Verdere uitleg hoeft niet…
Is er dan toch iets dat ik wel mis? Jazeker: de clubbezoeken. Past-gouverneur Patrik Vervinckt, onze huidige dynami-
sche GLT coördinator, had mij verwittigd; “ je gaat het zien, de clubbezoeken zijn een waar feest!” 
1000 % gelijk had hij! Alle clubs, zonder de minste uitzondering, heb ik met veel interesse, veel genoegen en veel ple-
zier bezocht. Alle clubs van District 112A zijn zonder uitzondering absoluut de moeite waard: zowel qua vriendschap 
als qua inzet tot het uitvoeren van onze leuze “We Serve”. Ik raad dus iedere Lion warm aan ook eens een andere club 
te gaan bezoeken. Je leert nieuwe vrienden kennen en je pikt nieuwe gedachten op.  Nooit aarzelen: Altijd een waar 
plezier!

Thierry Serck – Immediate Past Governor - LC Brugge

De actuele mannenlionsmode
In de meeste clubs worden amper nog dassen gedragen.
Als er voor de één of andere gelegenheid er toch één vereist is, moet er wel duidelijk worden afgesproken.
Waar de ‘das’ niet zo ingeburgerd is, wil ik er de achtbare lionsvrienden erop wijzen dat het NIET dit is :

Jan Robyn – LC Heuvelland

Clubverkiezingen
Belangrijk: hoe moet je ‘het’ weeral doen in je club ?
Uiterlijk halfweg april, dat is de limietdatum waarop het nieuwe clubbestuur moet gekend zijn in ‘Houba’. Clubs zullen 
inventief moeten zijn hoe ze de verkiezingen zullen organiseren. Geef uw tips door aan de Flash redactie !
hoe?
• primo: de club kiest het nieuw bestuur volgens de eigen gangbare procedures en het eigen clubreglement.
• secundo: een clubverantwoordelijke (er zijn er 4 per club), normaal zal het de ‘zittende’ secretaris zijn, vult het 

daartoe nu reeds op de MD-website geopend rooster in.
Concreet? Je doet het zo – klik hier

Peter De Poorter - Districtsecretaris

 ƕ Voor de handige Harry’s, dames en partners: hoe maskers maken? Kijk hier Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/clubverkiezingen-how-to/
https://kw.be/nieuws/samenleving/zo-maak-je-een-veilig-mondmasker-in-10-simpele-stappen/article-normal-427171.html?fbclid=IwAR3ykIwHEFvzF5JkwsFkgh-JJ5TmDa2RyhJPR2TVAxfEQLAKS7NSV4D57_4&cookie_check=1585232920
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De 3 Oostendse clubs steunen hippothe-
rapie
De 3 Oostendse clubs kopen 2 paarden en sponsoren de opleiding. 
April 2019 lezen we in de pers : “Centrum voor hippotherapie Equu-libre verliest alle paarden na 
esdoornvergiftiging: familie, leven en levenswerk kwijt”.
De jonge scheuten van de esdoorn, de zogenoemde ‘helicoptertjes’ zijn zeer giftig.  Op 1 dag 
tijd werden hun 5 fjorden doodziek en stierven,  er kon geen hulp meer baten.
Yvan en Ingrid kochten het moederpaard 17 jaar geleden. De kudde breidde telkens verder uit. 
Niet alleen voor de eigenaars was dit een zeer zware emotionele als financiële slag, maar ook 
voor de vele kinderen die er kwamen. Kinderen met lichamelijke en/of mentale beperkingen 
(o.a. cerebrale parese, ASS, ADHD), maar ook kinderen die het thuis of op school  moeilijk heb-
ben (pestgedrag, laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, angst…) komen er voor hippotherapie 
of coaching. 
Zo sloegen de Oostendse clubs graag samen de handen in elkaar zodat Equu-Libre het prach-
tige project kon verderzetten.
Lions Club Oostende BO4 sponsorde een 4-jarige Fjord die ze Bo doopten. Leo Club Oostende 
sponsorde de 16-jarige Haflinger C’Leo (uitgesproken Cleo) en Lions Club Oostende sponsor-
de de opleiding en materiaal van C’Leo. 
Eind mei gaan we er met Lions Club Oostende BO4 op teambuilding.  Meer info ? info@equu-
libre.be

LC Oostende BO4

Vredesposter
In Ronse, net zoals in vele andere clubs, was de Vredesposter alweer 
op gang getrokken.
Een toffe reactie van de klas 6 F van één van de vijf deelnemende scho-
len. 
LC De Haan liet dan weer het publiek kiezen via Facebook.
Hoe het verder moet, is momenteel nog koffiedik kijken.

 ƕ Leo Club Ninove naar jaarlijkse gewoonte op de laatste schooldag voor de kerstvakan-
tie een soepbedeling op het Sint-Jorisschooltje in het centrum van Ninove organiseerde? 
Verder steunde de club het project ‘Kwartiermakers’ binnen de school BubaO Levenslust 
te Schepdaal. Er werd een cheque van €1000 aangeboden om voor de kinderen nieuwe 

boeken te kopen. Het project spoort hen aan om minstens een kwartier per dag te lezen. Aange-
paste en aantrekkelijke boeken voor elk leesniveau waren absoluut welkom in hun bibliotheek. 
Enkele enthousiaste leerlingen gingen met ons alvast op de foto!

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
mailto:info%40equu-libre.be?subject=
mailto:info%40equu-libre.be?subject=
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“We serve” versus “coronavirus“
Ons land ligt plat ingevolge het coronavirus. Onze clubvergaderingen werden afgelast en onze komende fundraising-
activiteiten vallen allicht in het water. Onze hoogste prioriteit vandaag gaat naar onze gezondheid, naar de gezond-
heid van onze medemensen. Dit houdt niet in dat wij ons devies “we serve” in de kast moeten steken en wachten op 
betere tijden. Indien binnen de clubs niets of weinig kan gebeuren, kunnen wij wel op andere manieren onze burgerzin 
en solidariteit individueel betuigen. We kunnen, voor zover we uiteraard gezond zijn en niet te oud, bijvoorbeeld onze 
buren, onze familie of onze vrienden helpen door boodschappen te doen. Er zullen in de komende weken zeker (uiter-
aard gezonde) vrijwilligers gevraagd worden door verenigingen in de zorgsector. Laten we onze oren open houden, 
creatief zijn en uit eigen beweging onze diensten voorstellen. Wij noemen onszelf ‘leiders’ in onze maatschappij. 
Huidige periode vraagt ons om te tonen dat wij deze leiderscapaciteiten hebben. Wij moeten in staat zijn de hand te 
reiken aan mensen die dit nu nodig hebben.
Laat ook aub via de Flashredactie weten welke acties jullie ondernemen met jullie clubs !

André Goethals - districtsverantwoordelijke GST

Kandidaat Council Chairperson
Plots, zo maar, liggen de straten er wat desolaat bij.
Met enige schroom passen we een mondmasker aan voor het boodschappen doen.
Onze agenda’s – alles schrappen dus. 
Met de dag groeit onze bewondering voor de medici en paramedici, voor hun inzet en competen-
tie. En met de dag wordt de vraag dwingender – Lions, wat kunnen we doen?
Ik heb zelf, sedert anderhalve week, veel nagedacht over Lions. Nog eens mijn archieven door-
genomen van mijn gouverneursjaar. Wat een fantastische dingen doen we – We Serve zonder 
grenzen, alle 56 clubs van ons district, elk jaar opnieuw!
En toch voelen we ons nu wat machteloos – ondanks onze dynamiek, onze goeie wil, onze inzet.
Ik wissel momenten van enthousiasme en positief zijn af met wel eens een moment van vertwij-
feling – hebben we voldoende dynamiek om ons functioneringsmodel te blijven bestendigen, 
zijn we voldoende attractief voor de generaties X-Y-Z, de jongeren zeg maar; hebben we de dynamiek om onze ma-
nieren van doen aan te passen – zijn we voldoende innovatief, weten we wat jongeren zien in een service-club, zijn 
we klaar om jongere leden verantwoordelijkheid en alle kansen te geven? 
Werk op de plank dus – voor de inkomende clubvoorzitters, de nieuwe clubbesturen, de aan te stellen verantwoorde-
lijken op de diverse niveaus…
Werk op de plank ook voor de te verkiezen vice-voorzitter van de Gouverneursraad 2021-22! Wat mij betreft, ik geloof 
erin, let’s go 4 it!

Patrik Vervinckt – Past District Governor 2016-2017– en enorm enthousiast !

 ƕ Ook de Gouverneursraad digitaal vergaderde? Niet alle heren zijn mooi geschoren….Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Lokaal erfgoed
In december van vorig jaar vond te Kortrijk de eerste uitreiking 
plaats van de erfgoedprijs “Het Gulden Pand”. Het Gulden Pand 
is een initiatief van de Kortrijkse stedelijke adviesraad voor bouw-
kundig erfgoed ABEKO. Met deze prijs wil ABEKO eigenaars er-
kennen die het architecturaal patrimonium van de stad in stand 
houden en herstellen. LC Kortrijk trad op als sponsor voor de 
publieksprijs. Hiervoor kon het publiek tijdens de maand novem-
ber zijn stem uitbrengen, waarbij, na een eerste selectie, gekozen 
kon worden uit vijf weerhouden projecten. Op zondag 1 decem-
ber 2019 mocht de voorzitter van LC Kortrijk met genoegen de 
publieksprijs ter waarde van 750 euro overhandigen aan de eige-
naars van een mooi gerenoveerde gezinswoning gelegen in de 
Veldstraat te Kortrijk. 
Met deze steun bevestigt LC Kortrijk zijn engagement voor het 
behoud en de verbetering van het lokaal erfgoed.

Jean-Marc De Jonghe – LC Kortrijk

(Corona)mopjes
In Rusland mogen nog maar 3 mensen in een auto. Anders krijg je vierrussen...

Een oude man moet geopereerd worden. Hij vraagt dat dit gedaan wordt door zijn schoonzoon een chirurg.
“Schoonzoon”, zegt hij voor inslaap gebracht te worden, “ik heb het volste vertrouwen in jou. Maar mocht mij toch iets 
overkomen, weet dan dat je schoonmoeder bij jou zal komen wonen.”

Een vliegtuig met 5 passagiers aan boord: Donald Trump, Boris Johnson, Angela Merkel, de Paus en een 10-jarig 
jongetje. Het vliegtuig staat op crashen en er zijn maar 4 parachutes. Trump zegt: I need one, ik ben de slimste man 
ter wereld en ik moet alle problemen oplossen. Hij neemt een parachute en springt. Johnson zegt: ik moet Groot-
Brittannië uit de chaos leiden, hij neemt een parachute en springt ook. Idem de paus want hij moet ook de wereld 
redden. Angela Merkel echter zegt tegen het 10-jarig jongetje: neem jij maar de laatste parachute, ik heb een mooi 
leven gehad en jij hebt nog een heel leven voor jou. Waarop het jongen antwoordt: er zijn nog 2 parachutes, de slimste 
man ter wereld heeft mijn boekentas genomen…

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


MAART 2020   I  11flashLIONS

WWW.LIONS-112A.BE

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


MAART 2020   I  12flashLIONS

WWW.LIONS-112A.BE

Nuttige info - onder voorbehoud!
28/03/2020 LC Blankenberge: Lions@Casino
02/04/2020 LC Roeselare: Spreekbeurt door Dirk Frimout
13/04/2020 LC Damme Zwin: Paasmaandag
18/04/2020 MD112: Selectie Lions Muziekwedstrijd
18/04/2020 D112A: Opleiding Nieuwe Besturen - AFGELAST
25/04/2020 D112A: Lenteconventie - AFGELAST
26/04/2020 D112A: Muzikaal Inclusiefeest “Werk van de gouverneur” - AFGELAST
24/05/2020 MD 112: Nationale Prijsuitreiking Vredesposters
27/05/2020 LC Assenede Diederik: Lezing Peter Hinssen
28/05/2020 Lions BAD
13/06/2020 MD112: Nationale Conventie - UITGESTELD
20/06/2020 LC Zottegem: Gala Event
20/06/2020 LC Denderleeuw Denderlions: Thank God is Summer
30/06/2020 LC Assenede Diederik: The Night Before
01-02/07/2020 Rock for Specials
11/07/2020 LC Heuvelland: Summer Launch
05/09/2020 LC De Panne Westkust: Golf Challenge
10/10/2020 LC Oostende BO4: BO4 Gaat Vreemd
17/10/2020 LC De Panne Westkust: Ontkurkt

Welkom aan onze nieuwe leden

Club Naam Voornaam
Blankenberge De Geest Mitch
Blankenberge Vander Eecken Sam
Damme Zwin Vanderhispaillie Timothy
Damme Zwin Dussart Philippe
Damme Zwin Therry Jeannine
Damme Zwin Van Overstraeten Jean-Marie
Gavere Rhodeland Brugman Axel
Gavere Rhodeland Redant Manu
Gent Centinelle Verbeemen Eva
Gent Gand Kluyskens Daniel
Gent Gand Hallums James
Gent Scaldis Van Cauwenberghe Cédric
Gent Scaldis Reyniers Matthieu
Harelbeke Liederik Gaillez Alexander
Harelbeke Liederik George Christophe
Heuvelland Huyghe Jef
Heuvelland Vandendriessche Olivier
Izegem Dochy Rembert
Izegem Naessens Wim
Knokke Zoute Smits Kris
Lievegem Glas Dirk

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/lc-roeselare-spreekbeurt-door-dirk-frimout/
http://www.lions-112a.be/events/lc-damme-zwin-paasmaandag/
http://www.lions-112a.be/events/d112a-opleiding-nieuwe-besturen/
http://www.lions-112a.be/events/lc-assenede-diederik-lezing-peter-hinssen/
http://www.lions-112a.be/events/lc-denderleeuw-denderlions-thank-god-is-summer/
http://www.lions-112a.be/events/lc-assenede-diederik-the-night-before-4/
http://www.lions-112a.be/events/lc-assenede-diederik-rock-for-specials/
http://www.lions-112a.be/events/lc-de-panne-westkust-golf-challenge/
http://www.lions-112a.be/events/lc-oostende-bo4-bo4-gaat-vreemd-6/
http://www.lions-112a.be/events/lc-de-panne-westkust-ontkurkt-2/
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Club Naam Voornaam
Oostende Cavens Jaan
Oostende BO4 Verstraete Isabel
Oudenaarde Roman Lode
Oudenaarde Pijpaert Henk
Oudenaarde Vlaamse Ardennen Decatelle Joeri
Torhout Deprez Karel
Waasmunster Scaldiana Dom Karl
Waregem D’Haene Karl
Wetteren Rozenstreek De Meyer Sven

In memoriam

Club Naam Voornaam

LC Ieper Poperinge Verhaeghe Willy

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