Lions in actie
Muzikaal talent in de club?
Doe dan mee met dit
uitzonderlijk initiatief.

Inclusiefeest
Zeepreventorium
De Haan
26 april 2020

werk van de
gouverneur

Graag zelf een concert
organiseren met uw club of
zone? Neem contact op.
Kom op zondag 26 april naar
het inclusiefeest in het
Zeepreventorium van De
Haan. Een familiefeest voor
iedereen met muzikale

optredens, een picknick op het
strand en een speciale

Muziek
performance en
optredens.
In de zones vanaf
oktober tot maart

gastvedette.
Steun het werk van de
gouverneur!

Werk van de gouverneur
Luc Masureel
luc.masureel@skynet.be
Gentweg 47
8600 Vladslo
0475 49 84 78
Contact:
Harry Buelens
harry.buelens@skynet.be 0473
86 34 31

Rek werk van de gouverneur:
BE13 7360 5923 5439

Realize your dreams

door lions en met lions
Met het werk van de gouverneur
bevorderen Lions de inclusie van personen
met een verstandelijke handicap. Door
samen muziek te maken en op te treden
voor een publiek toont elkeen het beste van
zichzelf en vervagen de verschillen. Allen
muzikant en samen op het podium.
Een dergelijk initiatief kan niet zonder
professionele ondersteuning.
KONEKT vzw zorgt voor de realisatie.
In alle zones van het district worden
ervaren muzikanten in contact gebracht
met personen met een verstandelijke

beperking om samen muziek te maken.

inclusie
Wij zijn allen anders en die diversiteit
maakt ons sterk. Dat weten we als

Wij zoeken Lions en familie die hieraan
willen meewerken. Drummer in de club?
Dochter basgitarist? Zoon trompettist?
Iemand met een beperking die wil
meedoen? Allen welkom.

Lions goed. En wij weten ook dat

Oefenen is leuk maar optreden voor een
publiek geeft pas een kick. Daar zorgen wij

sommigen extra steun nodig hebben.

voor tijdens het groots inclusiefeest in De

Daarom schuiven we graag een stoel
bij zodat iedereen mee aan tafel kan.
Zo geven we elkeen een stem.

Haan. Maar optredens in clubverband
kunnen natuurlijk ook. Een feestje
organiseren in een instelling die jullie reeds
steunen?
Het wordt een realisatie van alle clubs van
het district. Muzikale Lions, Lions die graag
mensen helpen, deelnemers aan het
inclusiefeest, … iedereen welkom.

Met de muzikale prestaties van Lions en de
financiële steun van de clubs maken we dit
mogelijk. Wees erbij!

help de helpers
Op het inclusiefeest komen personen met
een verstandelijke beperking samen met
hun ouders en oppassers om een feestje te
bouwen. Met het werk van de gouverneur
willen we ook de helpers in de bloemetjes
zetten. Ook voor hen is het feest!
Lions helpen de helpers.

