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BE PART OF IT

Deze flash is er door en voor lions.
Graag reacties-opmerkingen-artikels naar flash112a-reacties@telenet.be

Woord van de gouverneur

Beste Lionsvrienden,
Eén maal per jaar wordt in elke vereniging die zich respecteert een stand van zaken opgemaakt.
Dit heet een algemene vergadering. In elke Lionsclub hebben we dit ook, en in ons district is
het niet anders; dit noemt de lenteconventie. Dit jaar gaat deze conventie door in Kortrijk op
zaterdag 23 april. Hebben we daar behoefte aan? Is het nu echt nodig dat elke club daar vertegenwoordigd wordt?
Ik waag me aan een antwoord…Een bedrijf zoals Ryanair draait goed, maar kan maar duurzaam
draaien voor zover het kan steunen op een internationale luchtvaartstructuur. Op dezelfde wijze
kan een Lionsclub maar goed en duurzaam bestaan doordat hij deel uitmaakt (be part of it) van
een goed uitgebouwde, doordachte internationale serviceclubstructuur.
‘Be part of it’ is niet helemaal vrijblijvend. Eénmaal per jaar geven de clubs hun goedkeuring
over de werking van deze hogere structuur. Het district probeert ook af te stemmen op de clubs;
dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van een gouverneur. Ieder jaar wordt er dan ook voor
een nieuwe gouverneur gestemd en voor een betere continuïteit stemt men ook voor een eerste
vice- en een tweede vicegouverneur. De aanwezigheid van de clubstemgerechtigden is dan ook
duidelijk gewenst.
Patrik Vervinckt van LC Dendermonde is onze beloftevolle kandidaat gouverneur voor volgend
jaar, het ‘Centennial’ jaar van onze moedervereniging. Dit jaar heeft hij al meermaals bewezen
dat hij resoluut de modernisering van ons district wil verderzetten. Ook in de kandidaat 1ste vice,
Marc Cosyns van LC Zelzate, en in de kandidaat 2de vice, Thierry Serck van LC Brugge, kunnen
we hiervoor het volste vertrouwen hebben.
Met deze tribune wil ik alle 54 clubs aanmoedigen om op 23 april in Kortrijk mee te delen of ze
het er mee eens zijn. Wees aanwezig uit vriendschap voor de kandidaten, maar vooral voor de
implicatie dat dit zal hebben op uw eigen club volgend jaar. Laat uw stem horen!
Als zittende gouverneur kan ik jullie daarenboven alvast verzekeren dat de organiserende ploeg
van LC Kortrijk geen moeite gespaard heeft om er een originele happening van te maken, met
alleen maar vlotte en korte interventies, gemodereerd door de competente Geena Lisa. Duidelijk
getint met een dosis humor, wordt de conventie een interessante voormiddag, waar jullie zeker
iets aan over zullen houden… en wie weet winnen jullie het fameuze Centennial-horloge!
BE PART OF IT...
André Goethals
Gouverneur 112A

WWW.LIONS-112A.BE

APRIL 2016 I 2

We Serve with Thierry- Kandidaat 2e
Vice-Gouverneur
14 Jaar na het gouverneurschap van Patrick Degomme staat Lions Club Brugge unaniem paraat om
andermaal een kandidaat-gouverneur uit eigen rangen te steunen: Thierry Serck.
Wie op de Lionswebsite het CV van Thierry leest, zal zich ervan herverzekerd zien dat we opnieuw een
top-kandidaat ondersteunen, een man voor wie het Lionisme een tweede natuur is.
Thierry is gekend voor zijn directe aanpak en uitgesproken communicatie, zal zeker uw vergaderingen
de nodige memorabiliteit bezorgen, kent zijn Pappenheimers en beheerst perfect la langue de Voltaire.
Deze energiebom met thans een zee van tijd voor zich is dus de ideale kandidaat om in het kielzog van
zijn illustere voorgangers het Lionisme te promoveren en , daar waar nodig, te helpen evolueren.
Graag uw bevestiging op de komende Conventie voor Thierry SERCK als tweede-vice gouverneur.
Waar dit thans de leuze is van de campagne, hopen wij dat dit de leuze wordt van alle clubs van het
district:
WE SERVE WITH THIERRY!
Daniel DUMONT - Voorzitter Lions Club Brugge

Daklozenopvang: telkens weer een ervaring rijker.
Ook dit jaar deed LC Kortrijk Leie mee met de daklozenopvang voor de regio Kortrijk. De ‘setting’ was anders dan de
vorige jaren? want de opvang wordt nu georganiseerd in de nieuwe gebouwen van het CAW Zuid-West Vlaanderen.
De ‘ervaringen’ van zo’n nachtje daklozenopvang blijven steeds bijzonder. Lees er de quotes van een aantal Lions
vrijwilligers er maar op na.
“Een avondje gewoon luisteren naar de meest diverse verhalen van zeer verschillende mensen brengt je naar een
andere wereld die soms ver af is, maar soms ook verrassend dichtbij. Het brengt veel nuance, perspectief en relativering. Erg verrijkend en slechts een kleine moeite en bovendien een gewaardeerde hands-on bijdrage als Lions.”
“Wij realiseren ons vaak niet hoe bevoorrecht wij zijn. Wij zien vaak niet dat sommigen de sneltrein van het leven missen en stuurloos worden. Dan onderdak “krijgen” is een moment van intense genoegdoening. Dan onderdak “geven”
is een moment van intense genoegdoening …”
“Als de ochtend aanbreekt en wij naar ons veilige leven terug “mogen en zij naar hun onbestemde onzekere wereld
terug “moeten, komt het besef pas echt….”
Doen we volgend jaar terug mee? Zeker weten !

Mister(s) Propre
De oproep van onze Gouverneur André Goethals is bij LC Oostkamp niet in dovemansoren gevallen.
Om iets concreets te doen rond het ‘beschut wonen’ werd snel contact genomen met
het CAW Noord West-Vlaanderen en in gemeen overleg werd een nieuw origineel idee
opgezet rond “klus- en kuispakketten”.
Het CAW koopt met de gage die het ontving van Lions Club Oostkamp verschillende
kuisproducten, klusalaam e.d.m. Deze producten worden in pakketten samengesteld
en verdeeld over kansarme gezinnen in de regio van LC Oostkamp. Zo wordt een
onontbeerlijke steun geleverd voor het zelfstandig en beschut wonen voor zij die het
op dat vlak moeilijk hebben.
Bij de foto, de samenstelling van de klus- en kuisproducten en een afvaardiging van
CAW Noord West-Vlaanderen en Lions Club Oostkamp.
Philippe De Wulf – Secretaris LC Oostkamp
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Kortrijk - 23 april 2016
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Districtsconventie 112 A

Programma
Lionsclubs international - District 112A
Beverlaai 9 - B -8500 Kortrijk - Belgium

vanaf 8u15

Ontvangst, ontbijt en inschrijvingen

9u15

Sluiting stemburelen en begin conventie:
u originele verwelkoming met voorstelling kabinet, aanwezigen en
verontschuldigingen
u verwelkoming moderator Geena Lisa
u verkorte hymnen en in memoriam
u voorstelling stad kortrijk door Burgemeester Vincent Van Quickenborne

Begin partnersprogramma: vergezeld busbezoek aan de vernieuwde stad Kortrijk
9u45

Eerste gedeelte van de conventie:
verslag secretaris met zijn gekende humor
u verslag penningmeester
u korte voorstelling van de balans van vorig jaar en budget van volgend jaar
u mogelijke vraagstelling en goedkeuring met glow-stick
u voorstelling kandidaten gouverneur, eerste- en tweede vice gouverneur
u financieel verslag van het werk van de gouverneur Caroline Vanwynsberghe
u 2 uitzonderlijke commissies: Flash en Youth exchange
u bij het buitengaan: stembiljetten afgeven
u

10u20
10u45

Pauze
Tweede gedeelte van de conventie:
bekendmaking stemresultaten
u moderne aanpak van GLT en GMT: onze toekomst!
u prijzen: fotocontest-young ambassador- peaceposter
u centennial: wat komt er op ons af.
u verloting horloge door een bijzondere GUEST STAR op podium!
u gouverneur aan het woord
u bedankingen
u

12u00

Receptie ter plaatse

13u15

Walking buffet met zitmogelijkheid ter plaatse

waarschuwing voor Lions zonder gevoel voor humor:
deze conventie zal regelmatig onderbroken worden met leuke en ludieke interventies

Lionsclubs international - Disctrict 112A - Beverlaai 9 - B-8500 Kortrijk - Belgium
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Peter/Meterdag
Donderdag 28 april is het wereldwijde Lions dag voor de nieuwe leden. Een goed moment om
eens stil te staan bij ledenwerving en het lidmaatschap van onze organisatie.
Dit jaar mochten we al 90 nieuwe leden verwelkomen. Dat is goed nieuws, zeker als we weten dat
er nog wat intronisaties zijn tijdens de machtsoverdracht. Redenen genoeg om te feesten op 28
april mochten er ook niet de cijfers van de clubverlaters zijn. Met 11 overlijdens en 39 vrienden die
hun lidmaatschap hebben opgezegd komt de netto groei dit werkjaar op 40 leden. Een mooi resultaat!
Wist u dat de gemiddelde tijd van het lidmaatschap bij de clubverlaters afgelopen werkjaar 16 jaar bedraagt en dat
50% van hen meer dan 10 jaar anciënniteit heeft? Slechts 30% was minder dan 5 jaar Lion.
Uitstroom is normaal, zeker bij leden die slechts korte tijd Lion zijn. Nieuwe leden komen immers op uitnodiging en
weten maar in beperkte mate waaraan ze beginnen. Hun peters en meters en de leden van de commissie van het effectief weten dat wel. Doen zij voldoende om de nieuwe leden bij te staan op het moment dat de roes van het eerste
jaar voorbij is?
Laten we daarom van 28 april, of van de eerste vergadering erna, jaarlijks opnieuw een dag maken waarop de peters
en meters hun “petekindjes” eens bijzonder verwennen! Zij zijn het meer dan waard. Het zal de duurzaamheid van
het lidmaatschap versterken.
Harry Buelens & Carlos De Troch - District coördinatoren GMT en GLT

LC Wetteren-Rozenstreek verkocht zalm
van De Panne tot Bastogne
De jaarlijkse zalmverkoop van LC Wetteren-Rozenstreek was alweer een succes. Wij verkochten
zalm aan een veertigtal clubs. Onze leden waren daarvoor van september tot december in het
getouw, en doorkruisten het land van de zee tot de Ardennen. Het was altijd weer een plezier te
ervaren dat je bij elke club echt welkom bent, en dat je naast de verkoopactiviteit de gelegenheid
hebt vele Lionsvrienden te ontmoeten.
Op het thuisfront werden intussen ook familie, vrienden en kennissen aangepord om een zalmpje
te kopen. En ook zij gingen daar graag op in, de kwaliteit van onze zalm is dan ook bekend !
De opbrengst van de zalmverkoop laat ons alweer toe een resem sociale projecten te steunen.
Maar LC Wetteren-Rozenstreek zit niet stil. Nu de zalmen de deur uit zijn, beginnen wij aan de voorbereiding van onze 3de Rozenrally, die zal plaatsvinden op 28 mei. U bent bij deze uitgenodigd.
Koen Braeckman – Protocol LC Wetteren-Rozenstreek

Wist je dat?

ƕƕ29 Clubs bezig zijn met het selecteren van hun Vredesposters ? vergeet ze niet mee te
brengen op de Conventie !

De Haan

Blankenberge
Oostende
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Kandidaat 1e vicegouverneur D112-A
(2016-2017) Marc Cosyns
Bijna 20 jaar geleden werd Marc Cosyns een positief gemotiveerd lid van de Lionsfamilie, eerst 15 jaar bij LCDeinze, waarna hij besloot de overstap te maken naar LC-Zelzate Krekenland.Tijdens die voorbije jaren, heeft
hij het voorrecht genoten om verschillende taken met succes waar te nemen, zowel op clubniveau, waar hij
onder andere tijdens 2 opeenvolgende jaren de secretarisrol waarnam en de voorzittershamer mocht hanteren, als op districtsniveau, waar hij gedurende 5 jaren zijn kennis en ervaring heeft ten dienste gesteld van
het districtskabinet en op het niveau van het multiple district waar hij naderhand tijdens 3 jaren de taak van
adjunct-secretaris-generaal waarnam.
Gedurende dit nog lopende werkjaar heeft hij zich verder bekwaamd in de organisatie van onze associatie
door met succes de opleidingen te volgen georganiseerd door het ‘advanced lions leadership institute’ alsook in het
kader van de voorbereiding tot ‘certified guiding lion’.
Marc hoopt aldus terdege voorbereid te zijn om, in het spoor van zijn voorgangers en samen met alle clubs en hun
leden, het positieve elan van het district te kunnen bestendigen waar wij allen terecht fier mogen op zijn.

RME en PU-101
Misschien onbegrijpelijke codes voor Lions-leden, maar wel duidelijk voor clubsecretarissen.
RME
Om middernacht van de 24ste van iedere maand moet het maandelijks ledenrapport (met de wijzigingen van het
ledenbestand) gevalideerd worden, ook als er niets wijzigt.
Dat is telkens slechts enkele minuten werk.
Het is het ideaal moment om de aanpassingen van adresgegevens of emailadressen te registeren.
Het belang dat nieuwe leden tijdig gemeld worden is een kwestie van verzekeringsaspecten.
Het is ook belangrijk dat ‘vertrekkende’ leden tijdig (juni en december) gemeld worden, zodat de halfjaarlijkse lidgeldfacturen van Oak Brook correct zijn. Bij niet tijdige opgave wordt het lidgeld opnieuw voor 6 maanden aangerekend.
PU-101
Op de maandvergadering van maart of april gaan de verkiezingen voor de nieuwe clubbesturen door.
Tegen uiterlijk half april moeten deze gegevens gemeld worden. De ‘zittende’ secretaris doet dit via de PU-101. Er zijn
8 in te vullen functies. Clubs die een Leo-club ondersteunen moeten ook een Leo-advisor opgeven.
Dat is hoop-en-al een 5-tal minuutjes werk.
Alvast bedankt voor de medewerking!
Peter De Poorter – Districtssecretaris112 A

Wist je dat?

ƕƕEr 35 jongeren (25 meisjes/10 jongens) uit 27 landen verwacht worden op het Lions Gavers Youth Camp 2016. Ze komen uit Argentinië, Brazilië, China, Croatië, Denemarken, Engeland, Finland, Georgië, Griekenland, Hongarije, Ijsland, India, Israel, Italië, Lithouwen, Macedonië,
Mexico, Noord-Ierland, Noorwegen, Servië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Taiwan, Tunesië
en Turkije
ƕƕEr maar liefst 30 Lionsclubs van ons district het BAD BELEVINGSFESTIVAL ondersteunen !
Allen naar het strand van De Panne op 21 april ! info: pietervandenheuvel@telenet.be
ƕƕEr een 5de Centennial video is uitgebracht over de Centennial ! Wist je dat de Lions van Houston in 1919 Belgische wezen hielpen ? Wie weet hierover meer ? http://www.lionsclubs.org/
EN/news-media/videos/centennial.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_
campaign=5604-5617+April+Newswire+EN
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Lions Club Oostende: Interserviceclubquiz
Vraag 1: Wat organiseert Lions Oostende jaarlijks in de maand maart ?
Vraag 2: Waren het moeilijke vragen ?
Vraag 3: Wie heeft er gewonnen ?
Antwoorden : De Interserviceclubquiz; Niet moeilijker dan vorig jaar; Rotary Oostende
Op 19 maart 2016 organiseerde Lions Club Oostende opnieuw de Interserviceclubquiz in de
gebouwen van FACQ Oudenburg. Vele serviceclubs hadden zich al snel ingeschreven waardoor het maximum aantal deelnemende ploegen vlug werd bereikt. De enthousiaste bollebozen en quizfanaten konden zich te goed doen aan een gevarieerd aanbod aan vragen, droedels en simpele weetjes.
Na een eerste gedeelte leidde de Ronde Tafel nog, maar op het einde trok Rotary Oostende
aan het langste eind met een superscore van 90 op 100 punten. Lions Club De Haan en Lions
Club De Panne legden beslag op de verdienstelijke 2e en 3e plaats. De opbrengst van deze
quizavond, zijnde 2500 € werd door 3 winnende clubs aan hun goede doelen geschonken.
Voorzitter, Jan Ysebaert, dankte de leden van Lions Oostende voor de organisatie en het welslagen van deze weerom super leerrijke avond.
Tom Bulcke – Secretaris LC Oostende

Onze gouverneur in de pers
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Hocus Pocus iedereen kan toveren
Comedian-mentalist Gili is een fenomeen, daar waren de 350 aanwezigen in Flanders
Expo het voluit over eens. Lions Club Gent Leieland organiseerde op 5 maart een “Magic
Evening” rond de nieuwste theatershow “CTRL” (“controle”) van Vlaanderens bekendste
en meest humoristische goochelaar. Een onvergetelijke show, een uitgebreide receptie
en een exquis diner waren de succeselementen van dit groots opgezette evenement.
Gili verbaast zijn publiek met de ene stunt na de andere, waarbij hij graag het podium
deelt met lukraak uitgekozen, maar steeds enthousiast deelnemende aanwezigen, de
interactie is daarbij compleet.
Een bijzondere manier om geld in te zamelen voor wie het meest nodig heeft. Pleegzorg
Vlaanderen kent vele uitdagingen, de huidige vluchtelingencrisis met vele niet-begeleide minderjarigen verhoogt de
financiële en operationele druk op deze waardevolle organisatie. Een uitstekende keuze dus om de avond zelf nog
een welkome cheque uit te reiken, onder verdiend en luid applaus.
Geert Gysel – LC Gent Leieland

Zone 21 – sobere maaltijd
Op initiatief van de Zone ontstond het idee om gezamenlijk - voor alle 7 Lionsclubs van zone 21 - een sobere maaltijd
te gebruiken in het sociaal restaurant van het CAW, waarbij de verantwoordelijken van CAW ons konden uitleggen
waar wij nuttig zouden kunnen zijn. Op deze wijze beantwoorden wij optimaal aan de wensen van onze gouverneur
André en kunnen wij als groep gerichter een project steunen binnen de grote organisatie van het CAW. De CAW is immers zo omvangrijk, dat wij als aparte clubs enkel een symbolische bijdrage zouden kunnen brengen. Samen kunnen
wij het verschil sterker maken.
Het CAW helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. In de jaren ’70 nam het
CAW bepaalde taken over van de OCMW’s, zoals vluchthuizen voor mishandelde vrouwen, opvang van probleemjongeren, opvolging van ex-gedetineerden, steun voor ontwrichte families, enz…
In de jaren ’80 ontstond de behoefte om op grotere schaal te werken;met andere sociale organisaties werden partnerships aangegaan. De CAW’s zijn nu provinciaal gestructureerd en fungeren als “Sociale Ondernemingen”. Het CAW
O-Vlaanderen stelt meer dan 500 personen tewerk, verdeeld over 75 teams. De werkingskosten worden betaald door
de Vlaamse overheid (90% zijn personeelskosten). De werking wordt gestuurd door het ministerie van Welzijn (Van
Deurzen).De vrijwilligers komen ruimschoots aan bod in het kader van groepsactiviteiten voor bejaarden.
Praktisch staat het CAW ook in voor de organisatie van Kringwinkels en Sociale restaurants.
Na deze voorstelling werd een bezoek gebracht aan het vroegere klooster van de Franciscanen in de Oude Houtlei.
Deze gebouwen worden gebruikt als hoofdzetel van CAW Oost-Vlaanderen. De oude kerk is een sociaal restaurant
en feest- en concertzaal (Parnassus).
Op de komende zonevergadering van de Lions zal een cheque overhandigd worden door de Lionsclubs van onze
zone.
Rudolf Mareen - Voorzitter Sociale Commissie LC Ghent Seaport

Wist je dat?

ƕƕLionsclub Kortrijk er alles aan gedaan heeft om de districtsconventie van 23 april luchtig,
leuk, en vooral interessant te maken met korte en krachtige speeches. Indien sedert een paar
jaar de conventie moderner geworden is tov vroeger, is Kortrijk dat nog in het kwadraat gaan
toepassen. Komen jullie daarover maar zelf en graag oordelen. “In ‘t krulleke van de staart, zit ‘t
fatsoen van den hond...” dat probeert LC Kortrijk met de districtconventie te bewijzen.
ƕƕTom Van Kerschaever (LC Brugge Maritime) en zijn echtgenote Veerle in America reclame
maken ?
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De nieuwe gouverneur komt eraan
DENDERMONDE, NIET ZOMAAR EEN PROVINCIESTAD
In de jaren 1200 was Dendermonde een ommuurde en omwalde stad. In 1572 werd Dendermonde door Willem van
Oranje veroverd, maar kort daarna door de Spaanse troepen ingenomen en geplunderd.
In 1706 werd de stad door de Hertog van Marlborough in puin geschoten. Daarna kreeg de stad te lijden van de bezetting door de troepen van de Franse koning Lodewijk XV.
In 1768 werd begonnen de Dender tussen Aalst en Dendermonde te kanaliseren. In 1800, onder het bewind van
Napoleon Bonaparte, bekwam Dendermonde een rechtbank van eerste aanleg. Dendermonde was na Brussel en
Mechelen de derde stad op het Europese continent die een spoorwegverbinding kreeg. Vandaag oefent de stad een
sterke aantrekkingskracht uit op de omliggende gemeenten door de aanwezigheid van vele scholen voor algemeen
en kunstonderwijs Bovendien is de stad de hoofdplaats gebleven van een gerechtelijk arrondissement, waaronder
ook Sint-Niklaas en de streek van Aalst vallen.
En vergeten we vooral niet het Ros Beiaard, samen met de drie reuzen in 2005 opgenomen in het Werelderfgoed van
de Unesco.

LIONS CLUB DENDERMONDE, NIET ZOMAAR EEN CLUB
35 jaar na de oprichting heeft Lions Club Dendermonde niets van haar waarde verloren; integendeel. Dankzij de individuele inzet van de leden en hun teamgeest blijft de club in de belangstelling staan bij het grote publiek.
De jaarlijkse kerstfeesten in bejaardentehuizen en de steun en hulp aan vzw Eindelijk – beloond met de prijs van net
Nationaal werk - en het kinderfonds “Tonteldoos” zijn slechts enkele voorbeelden van structurele en constructieve
steun aan onze maatschappij . Cultuur en Jazz vormen voor LC Dendermonde een geheel. Op 27 mei zijn we opnieuw te gast in Honky Tonk Dendermonde voor een avond onder het motto “Tribute to Frank Sinatra”.
En de ambitie van onze club beperkt zich niet tot arrondissementele of andere locale grenzen.
In 1999 mocht Christian De Bruyne het gouverneurschap van het District 112A op zich nemen. Dit jaar, 17 jaar later, zijn alle leden van LC Dendermonde opnieuw gemotiveerd om hun gouverneur Patrik Vervinckt te volgen langs
Vlaamse wegen.

PATRIK, NIET ZOMAAR EEN LION
Patrik Vervinckt heeft Gentse roots en zijn professionele carrière heeft zich grotendeels afgespeeld in de Rupel- en Denderstreek. Vandaag is hij HR consulent.
Patrik wil af van vastgeroeste tradities; de jeugd en de dames moeten meer in de belangstelling komen. Bovendien moeten we leren leven met iets minder protocol.
Voor LC Dendermonde was het sinds zijn aanvaarding in 1988 duidelijk: Patrik was en is een
steunpilaar en een onmisbare drijvende kracht. Zijn gefundeerde interventies, zijn mensenkennis en de wijze waarop hij, met kalmte en vastberadenheid overtuigt, maakt van hem tegelijkertijd een luisteraar en een leider die het vooropgesteld doel bereikt.
Tijdens zijn gouverneurschap zal dat niet anders zijn en daarom staan we vanaf 23 april a.s.
met zijn allen achter Patrik.
Op 22 april 2017 verwachten we Oost- en West-Vlaanderen te Dendermonde voor de apotheose van zijn mandaat.
Namens LC Dendermonde: Dirk De Cuyper.

Wist je dat?

ƕƕLC Evergem Vlaamse Valleien op hun fundraising Dinner & Dance Party een enorm zeildoek ophingen ?
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Fluisteren in de relatie
Lions Club Brugge heeft Arnout Van den Bossche ontvangen met zijn Comedy-Act “De Relatiefluisteraar”. Voor velen de goedkoopste huwelijkstherapie in jaren, en dan nog inclusief
een sterren-Walking-Dinner.
Arnout heeft ons, minstens die naïeve mannen onder ons, wegwijs gemaakt in de complexe psychè van de vrouw. Voor velen herkenbare situaties, zeker als ze meer dan 7 jaar
gehuwd waren. Voor jonggehuwden of verloofden een cruciale roadbook voor toekomstige
situaties.
De show werd gevolgd door een succulente Walking-dinner , voorbereid door onze eigen
troepen en een aantal van onze hoofdsponsors.
Het was een denderend succes en ook een boost, niet enkel financieel voor onze sociale
doelen, maar meer nog voor de teambuilding en spirit binnen onze club.
Een geslaagde voorverkoop, meer dan 500 aanwezigen, sponsoring waardoor wij reeds break-even waren voor de
verkoop van ook maar 1 kaart, zorgt ervoor dat wij al onze verbintenissen tegenover onze sociale doelen ruim kunnen
voldoen.

En zoals we het in Lions Club Brugge zo mooi kunnen verwoorden “les absents étaient perdants”
Daniel DUMONT - Voorzitter LC Brugge

District 112-A -> 100% LCIF partner?
Na de succesvolle financieringsronde vorig Lionsjaar 2014-15 (29 op 54 clubs voor een totaal van 65.719,04 US$,
inclusief de giften Earthquake Nepal) beklemtonen onze gouverneur André Goethals en zijn 4 gewestvoorzitters opnieuw het belang van LCIF als derde pijler van ons internationaal engagement.
Herinnert u zich de aardbeving in Nepal? De noodzaak van een recurrente, solidaire bijdrage van alle clubs van District 112A om dergelijke onmiddellijke tussenkomsten - alle info en acties vindt u terug op www.lcif.org - mogelijk te
maken werd nogmaals aangetoond. Zie ook hier.
LCIF doet een nieuwe, warme oproep naar aanleiding van de recente aardbevingen in Japan en Ecuador. En tijdens
de komende Wereld Vaccinatie Week (laatste week van april) scherpt LCIF, binnen het programma “One Shot, One
Life - Lions Measles Initiative” onze aandacht voor de verdere vaccinatie van kinderen tegen mazelen.
Makkelijkst schrijft u uw bijdrage over op de Belgische ING bankrekening van LCI (niet LCIF):
IBAN BE35 3100 9846 9537
Een duidelijke mededeling vergemakkelijkt een correcte boeking:
LC XYZ (naam club toevoegen) - Club # 12345 (clubnummer toevoegen) - LCIF Donation ABC (vermelden wat men
graag wenst te steunen …) zijnde:
• of - Humanitarian Needs - Area of Greatest Needs (zijnde de solidaire bijdrage zonder specifieke actie te benoemen)
• of - Measles Initiative One Shot, One Life
• of - Disaster Relief Earthquake Japan or Ecuador
Van harte dank! Namens Lions Clubs International Foundation, LCIF is uw stichting.
PCC Elien Van Dille, LCIF District Coordinator D112-A 2015-18

WWW.LIONS-112A.BE

LIONS

APRIL 2016 I 10

Mopjes
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 soldaat 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 ?”
Echte mannen komen niet thuis met bloemen, maar met honger !
Nen Gentsche coiffeur es vrie fier op zijne poppegoi en zet hem in de zomer op nen statief voor zijn zoake.
Moar iedere kier ois Jeanine, een schuun meiske van 20 joar, veurbij komt, roept diene poppegoi: “Doar zie, een
hoere!”... Achter een tijtse begint ze da moe te worden en goa z’eur beklag goan doen bij diene coiffeur. Hij begrijpt de
situose en beslist zijne poppegoi te straffen deur hem ghielegans zwart te schilderen. “Vwala” zegt hij, “neu zieder uit
gelijk een lieleke kroije, en da blijft ezuu, zulange dadde nie broave zijt.”.Ois Jeanine de volgende dag passeert, zwijgt
diene poppegoi in alle toalen!
Natuurlijk es ze verwonderd over die verandereinge, en ze zegt tegen diene poppegoi: “Awel moatje, neu edde wel veel
minder proat hé ?”
En de poppegoi replikeert: “Ois’ek mijne smoking aan hen, tons klap ik nie tegen hoeren”!..
Op een dag hoort Sint-Pieter de bel van de hemelpoort. Wanneer hij deze opent, ziet hij nog juist een man weglopen,
Hij schudt verwonderd het hoofd en sluit de poort terug. Hij is nog maar tien stappen verder als hij de bel terug hoort,
Hij opent de poort, en ziet nog net dezelfde kerel opnieuw weglopen. Hij sluit de poort op een kiertje en wacht af
achter de hoek,
Na een paar tellen gaat de bel terug, Sint-Pieter trekt de poort open en kan nog net dezelfde kerel bij de arm grijpen.
Op de vraag van Sint-Pieter of hij met zijn voeten aan het spelen is, antwoordt de man verward ‘Ik kan er ook niet aan
doen, ze zijn mij aan het reanimeren’
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 kunne
goe 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 !!!
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Nuttige info
19/04/2016

LC Assenede Diederik: Lezing Theo Francken

21/04/2016

Diverse LC’s: BAD Strand van De Panne

22/04/2016

LC De Pinte Millenium: De Grote Wijn Quiz

23/04/2016

Districtconventie 112A in Kortrijk

24/04/2016

Gewest 2: Gewestvergadering in het kader van de Gentse Floraliën

26/04/2016

LC Assenede Diederik: Lezing door Theo Francken

08/05/2016

LC Herzele: Ontbijtactie

08/0/2016

LEO’s: NASOC

21/05/2016

LC Torhout: Meet & Dance

25/05/2016

Afsluiter Werk van de Gouverneur in de KBC toren te Gent

27/05/2016

LC Izegem: Scala optreden

28/05/2016

LC Wetteren-Rozenstreek: 3e Rozenrally

04/06/2016

Infosessie nieuwe zone en gewestvoorzitters

06/06/2016

Infosessie nieuwe clubbesturen (voorzitter, secretaris, penningmeesters)

11/06/2016

Nationale Conventie MD in Mechelen

28/06/2016

LC Assenede Diederik: The Night before Rock voor Specials

24-28/06/2016

Internationale Conventie in Fukuoka Japan

18-30/07/2016

Youth Camp De Gavers

22/10/2016

LC Gent Gandalys: Private Auction & Dinner

26/03/2017

Nationale Centennial Actiedag

Welkom aan onze nieuwe leden
Club

Naam

Voornaam

De Haan Permekeland

Sanders

Julius

Deinze

Wallays

Nico

Ronse-Renaix
Waasmunster Scaldiana

Eylan
Gabriels

Frédéric
Yves

Club

Naam

Voornaam

LC Sint-Niklaas City

Van Den Broeck

Jan

Meer details over de nieuwe leden vindt u hier.

In Memoriam

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

Deadline artikels flash mei: 20 april
WWW.LIONS-112A.BE

LIONS

APRIL 2016 I 12

