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HET THEMA
VAN GOUVERNEUR
PATRIK VERVINCKT ANNO 2016-2017

WE SERVE THE FUTURE!

Woord van de gouverneur

Tijd om even achterom te zien…
Mei 2017. De nieuwe besturen zijn verkozen, het nieuwe district-team bekend. Tijd van doelstellingen formuleren, en dus tijd ook om eerst even achterom te zien. Even een stapje terugzetten,
om volgend jaar nog verder te springen! Conventietijd ook, en dus tijd voor een balans.
Vooreerst: wereldwijd 100mio personen bereiken via WE SERVE, als doelstelling voor de periode
01/07/2015 tot 30/06/2017 – 2 jaar dag op dag. Resultaat per 03/03/2017 – het laatst beschikbare cijfer: 153.139.559 personen bereikt door zo’n 34.000 rapporterende clubs, zeg maar 75%
van het totale aantal clubs. Voor ons, Lions, is 100% van het objectief halen duidelijk geen reden
om tevreden te zijn – 150% van het objectief, tja, daar kan je mee buiten komen!
2017, jaar van ons Centennial-feest. Jaar ook dat we als Lions naar buiten wilden komen, letterlijk deze keer. En dat hebben we gedaan! Met vele honderden – zo’n 1500 leden, familie en vrienden plantten we meer dan 25.000 bomen, ruimden we tonnen vuil. Lions maken de handen vuil
en de bermen schoon! Coverage in de lokale pers vooral, ook op de regionale tv-stations. Over
de belangstelling van de Vlaamse Overheid kunnen we ons gelukkig prijzen, over de inzet van de
Bosgroepen evenzeer. Puik werk van velen – en heel in het bijzonder van de zonevoorzitters, het
planning-team, Marc van LC Zelzate Krekenland, en onze Mister Werner Centennial!
Maar 2017 was nog om een andere reden een heel bijzonder jaar – het jaar van de conceptie en
de lancering van LCI Forward, het nieuwe strategische Lionsplan, geformuleerd met één doel:
meer mensen bereiken, because meer behoeften. WHERE THERE IS A NEED, THERE IS A LION!!
Het afgelopen jaar was voor ons district op vele vlakken een echt goed jaar; mijn uitgesproken
gevoel is dat de communicatie via de gewest- en zonevoorzitters, daarin ondersteund door een
bijzonder dynamisch Flash-team, ertoe heeft bijgedragen dat doorheen alle clubs een stuk eenheid van visie bestaat – das er niet gekomen van vandaag op morgen uiteraard – wel als resultaat van een consequent functioneren van het districtsteam de voorbije jaren.
Sta me toe in dit verband Harry en Carlos te noemen als ‘uitstappende’ GMT en GLT-verantwoordelijken, na 3 jaar deze rol te hebben ingevuld. Schitterend werk hebben ze geleverd!
Sta me toe ook Elien hier te vermelden, onze ID. Dankzij Elien worden we stelselmatig en snel
geïnformeerd over wat mondiaal omgaat in het Lionisme, en zitten we in vergelijking met andere
MD’s op de eerste rij als het erover gaat strategische info te krijgen.
Elien gaf me zeer uitgesproken het gevoel ons district ook nu een heel belangrijke plaats te geven
in zijn overvolle agenda. Thanks, Elien!
...
Het vervolg van dit voorwoord leest u hier verder
Patrik
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Conventie in de stad van Het Ros Beiaard
Dennermonne.
Volle zaal – Conventievoorzitter Marc De Paepe en moderator Phara de Aguirre: een goed geoliede tandem. Je raakt
er zelfs de Mont Ventoux mee op.
Een gedisciplineerde burgervader met grapjes over Aalst, de grote vijand. Cijfers van penningmeester Peter Dudal.
Nog cijfers van secretaris Peter De Poorter.
Phara legt het zwijgen op aan sommige mannen die ‘buiten’ tijd gaan. Goed zo !
Luc Masureel, Thierry Serck en Marc Cosyns worden verkozen tot 2de, 1ste en ‘Governor Elect’. Proficiat!
LCIF, Voedselbanken, GMT/GLT, Leo’s, Centennial, Vredesposters, onze International Director en YAA komen aan de
beurt.
En bloemen, véél bloemen.
Onze Gouverneur zag dat het goed was, héél goed…
Caroline Vanwynsberghe – L.C.Oostende BO4
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BAD Festival 2017 = Rebranding Lions in de praktijk
Op 27 april 2017 ging BAD opnieuw door op het strand van De Panne voor 2500
mensen met een beperking. Alles uitverkocht! Onvoorstelbare ambiance. Hoe komt
het dat de formule zo succesvol is voor de sociale doelgroep én voor Lions? Hierna
wat duiding.
Even opfrissen…BAD (voorheen Dranouter BAD) is een belevingsfestival voor mensen met een beperking. Organisator is Dranouter Festival vzw. De laatste 8 jaren
traden heel wat showbizz-artiesten op, al dan niet samen met mensen met een beperking: Willy Sommers, Laura Lynn, De Romeo’s, Urbanus, Orchestre National du
Vetex, …Dit jaar was Laura Tesoro de publiekslieveling. Daarnaast bouwen ca 10
secundaire en hogescholen allerhande workshops uit, die kaderen in hun orthopedagogische opleiding. Het is een soort praktijkexamen op het einde van hun studieperiode. 30 lionsclubs uit District 112A faciliteren het event: zij sponsoren financiëel en
met manpower....... Lees hier verder:
Hugo Delbeke (Lions Club Waregem), namens Werkgroep BAD: Pieter Van Den Heuvel, Piet Lombaerts, Alex Van Raes,
Bernard Adins, Christian De Vuyst, Hilde Vermeersch

The Future of Peace
De Vredesposterwedstrijd is het ideale instrument om met de jeugd creatief aan de slag te gaan rond de veiligheidsproblemen van onze gemondialiseerde samenleving. Het jaarthema “The Future of Peace” sluit hier mooi op aan.
Ik ben apentrots, dat liefst 35 clubs van de 54 bereid waren om hun 200-tal scholen te contacteren, die samen 5.100
tekeningen afleverden. Dat is maar liefst 42% van alle tekeningen van het hele MD!
Tijdens de afgelopen Lenteconventie werden de winnaars gekozen door een vijfkoppige jury:
1e laureaat: Lucas Seynaeve, een inzending van LC Oostende (prijs van 250€)
2e laureaat: Salma Bokkane van LC Ronse (125 €)
3e laureaat: Aya Nofal, van LC Gent-Gand, Gandalys en Leieland. (125 €)
De uiteindelijke laureaat van de vredesposter 2016-17 voor het MD wordt bekend gemaakt op de Kidsday op 20 mei.
Deze gaat door in een vernieuwde formule in Bobbejaanland. Hiervoor krijgt 112A van het MD 38 dubbeltickets.

2e prijs

3e prijs
1e prijs
Guy Soetaert – Voorzitter Commissie Vredesposter District A

Wist je dat?

ƕƕLC Blankenberge heel ‘damesminded’ is, Zo gebruikten zij voor event Lions Night op
6 mei, dat een fantastisch succes werd, het beeld van de ‘Blankenbergeoises’. Bij het binnenrijden in Blankenberge wordt u verwelkomd door zeven levensgrote bronzen beelden van
naakte vrouwen, die het oeuvre zijn van Louisette Lagast, een getalenteerde Blankenbergse
kunstenares.
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’t Venster zette zijn deuren open
Onbekend is vaak onbemind, klinkt het vaak…Maar in onze sociale werking is het
soms ‘bemind maar desondanks onbekend’. Het was dus goed om onze voornaamste sociale doelen eens in de ‘picture’ te plaatsen.
Sinds jaar en dag ondersteunen wij financieel vele projecten hetzij éénmalig maar
vooral en bij voorkeur structureel: over welke instellingen/projecten gaat het, wat
doen zij precies, wie zijn hun patiënten/cliënten, waar gaan onze centen naar toe
? Veelal zijn de leden van de sociale commissie hier de bevoorrechte getuigen,
hoewel wij via het ingevoerde rotatiesysteem op termijn alle leden willen betrekken
in onze sociale werking.
Om die betrokkenheid nog wat meer aan te vijzelen werd daarom een info-avond
op touw gezet. We waren te gast bij één onder hen: ’t Venster te Emelgem, een zorgvoorziening die zich richt tot
mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Naast deze instelling kwamen nog sprekers aan bod van andere
projecten: Open Kamp (scouts), Den Tatsevoet, Revivio, Palliatieve Zorgen Izegem alsook Machtig Montuur (brilleninzameling voor Gambia).
Het was een bijzonder geslaagde avond: ook de instellingen vinden het immers belangrijk dat we naast ‘centen’ geven, ook aandacht en interesse hebben in hun werking.
Vincent Vercruysse - LC Izegem

Quo Vadis…..
De sessie voor nieuwe leden in Gewest IV werd een climax. Maar liefst 40 deelnemers.
Rode draad, doorheen de vier sessies trouwens, was niet alleen de vaststelling dat een
merkbare verjongingskuur bij de ledenaangroei werd ingezet, maar ook dat er een grote
interesse aanwezig is om meer te weten over Lionisme. Het interactief en speelse informatieve gedeelte gevolgd door de Lions quiz, alles in een competitief kleedje gestopt, maakte er een geslaagde avond
van. De alfabetische tafelschikking van Gewestvoorzitter Peter zorgde voor een goede mix van leden uit verschillende
clubs wat leidde tot nieuwe kennismakingen en boeiende tafgesprekken. De gedecentraliseerde aanpak van deze
opleiding heeft kwantitatief en kwalitatief zijn vruchten afgeworpen. Dank aan de Gewestvoorzitters voor de inspanningen maar vooral aan de nieuwe leden voor hun enthousiaste deelname en engagement. Wij kunnen er enkel voor
pleiten de opleidingen in deze geest verder uit te bouwen, ook die voor de clubbesturen en district officials.
Carlos De Troch – Harry Buelens – Commissie GMT/GLT

Hand in hand met onze jeugd
Het voornaamste sociale doel van L.C. Waregem Ascot is het VIBSO, een school voor bijzonder secundair onderwijs
in Waregem waar vaak kansarme jongeren terechtkomen. Veel van deze jongeren kampen met gedrags-en leermoeilijkheden. De dames van L.C. Waregem Ascot organiseren jaarlijks een aantal activiteiten voor deze jongeren
waardoor ze een beter zelfbeeld krijgen. Zo hebben de meisjes van het derde en vierde middelbaar reeds een verwennamiddag mogen meemaken. De jongens hebben we verwend door ze mee te nemen naar een voetbalmatch in
het regenboogstadium te Waregem. In de maand februari hebben we de laatstejaars meegenomen naar de bowling
opdat deze jongeren net voor de aanvang van hun leerstage nog eens samen een aangenaam moment mogen meemaken en met volle moed aan hun stage kunnen beginnen. Samen met een twintigtal jongeren, enkele leerkrachten
en een tiental Lions hebben we enkele bowling-spelletjes gespeeld. Zowel de leerlingen, de leerkrachten en de Lionsleden hebben enorm genoten van deze vriendschappelijke avond.
Emilie Martens – LC Waregem Ascot

Wist je dat?

ƕƕOp 7 juni onze huidige International President Bob Corlew de Belgische Lions met een
bezoek vereert?
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Is dit nog wel van deze tijd?
LC De Panne-Westkust organiseert traditiegetrouw een klassiek concert op paasmaandag, en dit reeds voor de 28° keer. Al vele jaren kunnen wij beroep doen op het
‘Symfonieorkest van Vlaanderen’.
Is dit nog van deze tijd, zou je je kunnen afvragen? Echter, als we de opkomst van
900 trouwe en enthousiaste cultuurliefhebbers konden gadeslaan, zagen we het tegendeel!
Waarom organiseert LC De Panne-Westkust dit concert? ‘We serve’ en dit op twee
vlakken. Eerst en vooral is het de bedoeling om plezier te maken, tijdens onze clubactiviteiten, maar ook op deze avond. Amusement creëert vriendschap, ook in onze
club. Maar het mooiste van al, is dat wij met die vriendschapsband iets teruggeven
aan de gemeenschap door onze fundraisingsactiviteiten. Naast dit concert hebben
wij in september ‘De Lions Westkust Golfchallenge’ te Koksijde en in oktober overtuigen wij alle wijnliefhebbers op
‘Ontkurkt’ om hun kelders te komen vullen. Dankzij de aanwezigheid van de bezoekers op al onze activiteiten, dankzij
het engagement van de bedrijfswereld, dankzij de vele sponsors en dankzij de belangloze inzet van onze leden, zijn
wij in staat tal van projecten te ondersteunen, Havenzate in het bijzonder!
Stefaan COUCKE – Voorzitter LC De Panne Westkust

Lokerse containers verspreiden vrede
Ook dit jaar heeft LC Lokeren meegewerkt aan de Vredesposter, en met succes.
7 scholen namen deel en dit resulteerde in ongeveer 300 posters.
Begin maart kwam de jury bijeen om 25 winnende posters te selecteren, wat geen gemakkelijke opdracht was. Op 25 maart werd in het cultureel centrum van Lokeren de
proclamatie van deze posters gehouden, gevolgd door een receptie en dit in het bijzijn
van de pers, de deelnemende scholen en heel wat van de kinderen die hebben deelgenomen. De deelnemende scholen ontvingen elk een aanmoediging van 200 EUR en de
deelnemers van de winnende posters ontvingen een geschenkbon.
De 25 winnende posters werden gedurende 2 weken tentoongesteld in de foyer van het
cultureel centrum van Lokeren. Ook worden de kopijen van de winnende posters gepubliceerd op onze kleding-containers die verspreid staan in Lokeren (een van onze activiteit
om fondsen voor onze sociale werken te verzamelen is het ophalen van oude kleren). 5 geselecteerde posters werden ingestuurd op districtsniveau.Volg ons op https://www.facebook.com/Lionsclub-Lokeren-130905960258625/en
http://lionsclublokeren.be/nl
Frank Arbyn – LC Lokeren

Finale
Op 9 april vond de muziekwedstrijd voor trompet plaats in het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. De vier juryleden waren unaniem en spraken zich lovend uit over het
niveau van de kandidaten: de punten lagen dan ook bijzonder hoog. De winnaar was Jens
Verboven (district B) met grote onderscheiding. Hij zal op de Europese wedstrijd tijdens
het Europa Forum in Montreux de kleuren van het MD verdedigen. Tweede was Thomas
Roelants eveneens van district B. De kandidaat van district A, Arne Van Eenoo, met peterschap Gent Scaldis, was derde met eveneens grote onderscheiding. Te betreuren is de lage
publieksopkomst, maar dank aan past-gouverneur en cc-elect Harry Buelens en aan onze
gouverneur Patrik en zijn echtgenote die konden genieten van een hoogstaande wedstrijd
en een goed te genieten concert. Volgend jaar een grotere opkomst voor de dwarsfluit?
Jan Van Eyck – LC Tielt
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De 1 euro-actie
Enkele inspirerende ontmoetingen met de vrienden van LC Ronse-Renaix over hun Fonds Cuvelier, maakten duidelijk dat we ook in Kortrijk nood hadden aan zo’n project. Hun ervaring en
expertise hielp ons om met ons eigen project vlot van start te gaan. SAM staat voor ‘Student
Academy Mercurius’ en is een initiatief van L.C. Kortrijk Mercurius dat kansen zoekende studenten een toekomst bieden. Hieronder verstaat men niet alleen financiële steun maar ook coaching
en mentale support. De rekrutering van de studenten gebeurt in nauw overleg met de middelbare
scholen en OCMW uit Kortrijk. Elke student krijgt een Lionsvriend als peter toegewezen die hem/
haar begeleidt. Hij houdt op regelmatige basis contact met het petekind en volgt alles van nabij
op. De financiering van het SAM-project gebeurt via de 1€-actie. Voor het tweede jaar op rij werden in een mum van
tijd 100 Kortrijkse bedrijven bereid gevonden om gedurende 1 jaar lang elke dag 1 euro te storten. Naast hun financiële steun aan het project, worden de bedrijfsleiders geregeld samengebracht op een netwerkmoment. Volgende bijeenkomst met de Mercurius Club van 100 gaat door op 6 juli in de gloednieuwe One Campus van BARCO te Kortrijk.
Renaat Desiere - LC Kortrijk Mercurius

De E.F.B.F.A.
De Europese Federatie van Voedselbanken heeft ook een soort Melvin
Jones award. Net zoals voor een Melvin Jones bij de Lions in ons district, wordt deze “European Food Banks Federation Award” slechts met
veel omzichtigheid en met mondjesmaat gegeven “in recognition for outstanding support...”. Daarmee stopt de vergelijking met de Melvin Jones
award, want er zijn hier geen kosten (1000$) aan verbonden.
LC Kortrijk had op 20 april 2017 de grote eer deze uitzonderlijke Voedselbank-award in ontvangst te mogen nemen. Ongetwijfeld is dit omdat
de leden van de club 28 jaar geleden de Voedselbank West-Vlaanderen
uit de grond gestampt hebben en sedertdien, zonder onderbreking, er
daar sindsdien iedere dag een aantal (jong)gepensioneerde Lionsleden
onbaatzuchtig werken. Proficiat aan Lions Club Kortrijk, maar vooral proficiat aan die moedige vrijwilligers.
André Goethals - Immediate Past Gouvernor

Special Olympics en Lions
Al sinds 2001 steunt de Lions Clubs International Foundation (LCIF) de Special Olympics.
Dit jaar vinden de Nationale Spelen plaats in Lommel, van 24 tot 27 mei. Zak af naar Limburg zouden we zeggen en laat je verbazen door straffe sportprestaties. https://www.specialolympics.be/nl/
Meer informatie over de steun van de Lions Clubs aan de Special Olympics vind je hier : http://www.lions.be/specialolympics/

Wist je dat?

ƕƕDe Leo’s van Oostende een grote lenteschoonmaak in De Ark te Moerkerke hielden? Ook
de living en keuken kregen een nieuwe verflaag. De Ark is een leefgemeenschap waar mensen
met en zonder mentale handicap samen leven, wonen, werken, eten, bidden, de afwas doen,
koken, poetsen, ruzie maken en het weer goed maken.
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10e Editie Lions Young Ambassador Award
2016-2017
Maar liefst 4 Clubs hebben dit jaar een kandidaat voorgesteld
voor de wedstrijd, waarmee District A nationaal de beste score haalt. Alle kandidaten waren aan mekaar gewaagd, maar
jammer genoeg waren er slechts 3 prijzen te winnen. LC Aalst
zorgde voor de 3e laureaat (= € 200): Mare Verbeiren die samen met haar boezemvriendin Katrijn blindheid bestrijdt in
derde wereldlanden zoals Congo & Tanzania via “Licht Voor
De Wereld”. De 2e prijs (= € 300) is gegaan naar Yann Pieters,
voorgedragen door LC Geraardsbergen waar zowel Yann’s
papa als opa Lions zijn. Yann zet zich onbaatzuchtig in om
andersvaliden te begeleiden in vakantiecentrum “De Kleppe”
wat één van de sociale doelen van LC Geraardsbergen is. En
finaal heeft Tom Maertens als 1e laureaat de cheque van €
500 gewonnen. Tom werd beloond omdat hij de jongeren in
Kameroen leert omgaan met een PC in de school “Samaccol” die werd opgericht door zijn ouders. Zowel de laureaten als de Clubs werden op gepaste wijze op het podium geroepen & geëerd tijdens onze Lenteconventie te Dendermonde. Van links naar rechts: onze gouverneur-Emily Martens (LC Waregem-Ascott) -Tom Maertens 1e prijs - Mare
Verbeiren 2° prijs - verantwoordelijke LC Aalst - Yann Pieters 3e prijs - Marc Baisier (LC Geraardsbergen)
Pascal de Moor, YAA-Coördinator D112A

Getuigenis van een mama : Lotenhulle en
Visé
N.a.v. de taaluitwisseling verbleef Hendrieke (15) bij Aliénor (15) in Visé
van zondagmiddag tot zaterdagnamiddag en zou vooral Frans spreken. Ondertussen verbleef Claire (12), toevallig ook uit Visé, bij onze
jongste dochter Josefien (13) bij ons in Lotenhulle en zou zich proberen uitdrukken in het Nederlands. Voor onze kinderen was het de eerste
keer dat zij op deze manier iemand zouden ontmoeten en vonden het
vooral spannend. Wij als ouders waren blij dat de uitwisseling mogelijk
werd gemaakt door een professionele organisatie zoals de Lions. Deze
intensieve week vraagt van de kinderen en de ouders, een hele inspanning, niet alleen op taalvlak, maar na een week is iedereen vooral positief en willen graag deze zomer een volgende week de andere taal oefenen en ervaringen uitwisselen.
Aliénor (15) en Hendrieke (15) brachten een bezoek aan de mijnen en zaten dus diep onder de grond
Nathalie Ameloot, mama van Hendrieke (15) en Josefien (13)

Wist je dat?

ƕƕEr iets op til is tussen de Lions en onze koning ? Sssht, niemand mag het weten, maar
de redactie van Flash zal in juni verslag uitbrengen…
ƕƕNu ook de Flash vreemd gaat? Het voorwoord van de hand van onze gouverneur in de Flash
van maart werd in het Engels vertaald op vraag van Oakbrook!
ƕƕVanaf nu 7 juni de officiële verjaardag van Lions Clubs International wordt ? Op deze dag,
precies 100 jaar geleden, hield Melvin Jones een eerste Lionsmeeting in Chicago!
ƕƕOnze Immediate Past International President Yamada op bezoek was in Brussel?
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RVS - Rock voor Specials !
Lions Clubs Evergem Vlaamse Valleien, Meetjesland Eeklo en Assenede Diederick.
Reeds 21 jaar steunt Lions RVS omdat men ervan overtuigd is dat RVS niet alleen 6000 mensen met een beperking een “echte” festivalervaring inclusief camping wil aanbieden, maar ook
omdat RVS een bijzondere bijdrage levert aan het maatschappelijk proces van integratie en
inclusie.
Rock voor Specials onderscheidt zich immers nauwelijks van een gewoon festival, ondersteuning op maat zonder bevoogding, en aanpassingen waar nodig, maar ook niet meer dan
nodig. “Wat wij zelf doen, doen we beter” geldt hier NIET, wat zij zelf kunnen doen ze beter, is
het motto op RVS.
Op RVS wordt “de persoon” belangrijker dan zijn handicap, er is geen of nauwelijks sprake van
“wij” en “zij”, het gaat over een groep mensen die, zoals het fiere Lions betaamt, samen een
feestje bouwen en genieten van de muziek.
U kunt het zelf ook meemaken op dinsdag 27 juni op “The night before” vanaf 19u30 met een
conference van Gunther Lamoot en Gilli en daarna een schitterend concert van Level Six.
Meer info en kaarten op www.lionsassenede.be, www.rockvoorspecials.be en www.rockvoorspecialsspeak.be
Luc Verbeke – LC Assenede Diederick

Een Belgische in Taiwan
In de zomer 2016 kreeg ik de kans om met de Lions Youth Exchange voor twee weken naar
Taiwan te reizen.
Tijdens de eerste week was een gastgezin zo vrij om mij een verblijfplaats aan te bieden. Het
gezin heeft ervoor gezorgd dat ik niks tekort kwam. Elke dag gaven ze mij de kans om van de
Taiwanese specialiteiten te proeven en ze hadden een reisje door Taiwan gepland. Hoewel ze
niet vlot het Engels beheersten, heb ik daar zeer leuke tijden beleefd.
In de tweede week kreeg ik de kans om op kamp te gaan met leeftijdsgenoten van over de
hele wereld. Hierbij kwamen natuurlijk vele activiteiten aan bod. In een week tijd heb ik zoveel
meegemaakt en heb ik immens veel vriendschappen kunnen opbouwen waar ik vandaag de
dag nog steeds aan denk.
Het was zeker en vast een avontuur waarvan ik de herinneringen voor altijd zal koesteren.
Sofie Landuyt - Dochter van Peter Landuyt - LC Geraardsbergen

Uitnodiging
Jullie worden vriendelijk uitgenodigd op de Nationale Conventie van het MD112, alsook de Algemene Vergaderingen
van de beide VZW’s in Edingen op 10 juni 2017.
Het Jaarverslag 2016 2017 (vroeger Gele Bladzijden - klik hier : Jaarverslag ) - het budget 2017 2018 alsook de CV’s
van de 4 kandidaten Council Chairperson. De inschrijvingsformulieren voor deze Nationale Conventie die tevens de
viering zal zijn van de CENTENNIAL (klik hier: Inschrijvingsformulieren)
Gelieve deze documenten aandachtig te lezen en we verwachten u dan ook talrijk in Edingen op 10 juni 2017.
We dringen erop aan om de inschrijvingsdata strikt te respecteren en tijdig in te schrijven..
Zijn er nog vragen zijn, dan kunnen jullie altijd terecht op het nummer 02/478.17.31 van het Nationaal Secretariaat
tijdens de kantooruren of per mail secretariaat@lions.be.
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Mopjes
The oldest computer can be traced back to Adam and Eve.
Surprise! Surprise! It was an Apple.
But with extremely limited memory: just 1 byte.
Then everything crashed....
Van wat is het leder van een rolstoel gemaakt? Van een antiloop.
Wat is het voordeel van een Japanse echtgenote? Je schoonmoeder woont in Tokio.
Een hoertje komt de trein binnen en gaat naast een man zitten die aan haar vraagt: “Wil jij naast het raam zitten?”
Waarop het hoertje antwoordt: “Nee ik heb vakantie!”
Waarom hangt een dom blondje gordijnen aan haar computer? Om windows te openen.
Seks, seks, seks altijd maar seks. Praat liever eens over het weer, “oké, wanneer doen we het weer?”
Een man komt op zijn werk en zegt: Baas, mijn vrouw doet morgen de grote schoonmaak en ze wil datik haar help en
een dagje vrij neem. Baas: we kunnen je echt niet missen hoor. Man: Ik wist dat ik op u kon rekenen.
Adam en Eva lopen door het paradijs. Zegt Adam tegen Eva: “hou je eigenlijk wel van mij?”, waarop Eva antwoordt:
“Natuurlijk, van wie anders?”.

Wist je dat?

ƕƕHet Amerikaans voetbal de populairste sport in Amerika is ? Lions Clubs International
was alom aanwezig op de Peach Bowl. Er waren overal Centennial reclameborden in het stadion waar 100.000 supporters aanwezig waren en de match werd bekeken door 19.000.000
televisiekijkers !
ƕƕ“Waar een nood is er een Lion”, konden een paar reislustige leden van LC Geraardsbergen
vaststellen in het verre Nepal waar LC Kathmandu een oogkliniek heeft opgericht in de hoofdstad Kathmandu.
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Nuttige info
20/05/2017

Opleiding zone & gewestvoorzitters

03/06/2017

LC Wetteren Rozenstreek: Rozenrally

10/06/2016

Nationale Conventie in Edingen

10/06/2017

LC Denderleeuw Denderlions: Galadiner 10 jarig bestaan

14/06/2017

LC Aalst en LC Aalst Dirk Martens: Maatjesavond

30/06/2017

LC Aalst: Golftornooi

19/08/2017

LC Brugge Maritime: Vis- en Schaaldieren Festijn

07/10/2017

LC Oostende BO4: BO4 gaat vreemd

Welkom aan onze nieuwe leden
Club

Naam

Voornaam

Assenede Diederik

Notebaert

Kristian

Brugge Zeehaven

Hoeck

Marc

Deinze

Eggermont

Dieter

Deinze

Cauwe

Floris

Deinze

Groffils

Tom

Ghent Seaport

De Jaegher

Vic

Ghent Seaport

Vandermeersch

Paul

Heuvelland
Izegem
Oostende
Oudenaarde
Sint Niklaas City

Bulcke
Callens
Provoost
D’Haeyer
Vercauteren

Marc
Bob
Alex
Piet
Steve

In memoriam
Club

Naam

Voornaam

Brugge

Vandommele

Philippe

Meetjesland

Desmedt

Gilbert

Zottegem

Story

Roland

Herzele

Van der Biest

Gaston

Wetteren Rozenstreek

Calberson

Luc

Deadline artikels flash mei: 20 mei
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