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Beste Lions en Leo’s,

We zijn al goed over de helft van ons Lions-jaar en er moet nog veel gebeuren.
Met deze eerste Flash-editie van het nieuwe jaar 2021 wil ik jullie allemaal, samen met jullie fami-
lies en geliefden, toch nogmaals alle geluk toewensen. Dit geluk zal voor een groot deel bestaan 
uit een goede gezondheid zonder het verschrikkelijke Corona-virus. Een tweede grote brok zal 
hopelijk bestaan uit het opnieuw kunnen samen komen met familie, geburen, vrienden en kennis-
sen, maar zeker ook met andere Lions.
Binnen een goede 2 maand staat onze Districtsconventie gepland. Deze zal tot onze grote spijt 
terug virtueel gebeuren. Verder in deze Flash meer hierover.
Verder hoop ik dat jullie je dit jaar goed in jullie vel blijven voelen binnen de eigen bubbel en dat 
we zo snel mogelijk uit onze bubbel kunnen komen.
De meeste clubs blijven verder werken! Meestal op andere manieren dan voorheen, maar het 
is duidelijk, onze clubs en hun besturen hebben veel inventiviteit om te blijven werken aan het 
clubleven, de fundraising en de sociale doelen. Het geeft courage aan ons allen om ook verder 
actief te blijven. Doen!
Indien jouw club iets minder inventief is, hoor eens bij andere clubs hoe zij het doen. Roep de 
zone eens samen, om elkaar nog eens te ontmoeten en te informeren over hoe de clubs verder 
werken. Spijtig genoeg dient dit allemaal nog steeds virtueel te gebeuren natuurlijk.
Ook ons district blijft verder werken zo goed en zo kwaad als we kunnen. De gewone activiteiten 
van een Gouverneur en zijn team blijven verder gaan op virtuele wijze. De kern- en kabinetsverga-
deringen gaan door zoals gepland, de clubbezoeken gebeuren waar mogelijk, opleidingssessies 
worden georganiseerd en de meeste commissies werken hun programma af. 
Mooi om te weten is ook dat vele clubs ook in deze tijden nieuwe leden kunnen werven en in-
stalleren. Dit is heel belangrijk. Denk ook aan de iets oudere Leo’s die hun club moeten verlaten. 
Ontvang hen met open armen en indien je daarvoor de werking van de club licht moet aanpassen, 
geef dit een kans.
Het is steeds plezant als meerdere PDG’s je courage geven om er te blijven voor gaan in deze 
Corona-omstandigheden. Zo kreeg ik van PDG Harry de deze mooie boodschap: ‘Beschouw je 
een beetje als kapitein van een schip in een storm. Dan kan er niet veel worden gedaan, behalve 
de goede koers varen en erover waken dat er niet teveel brokken worden gemaakt…’. Ik ben ervan 
overtuigd dat we samen deze storm kunnen overwinnen en er sterker uit komen.

Blijf betrokken bij ‘We Serve’ en hou jullie gezond. 
Nog even volhouden, de vaccins komen dichter bij!

Frank Arbyn, Gouverneur Lions District 112A 2020-2021
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COVID in zone 22
COVID weerhoudt clubs uit zone 22 NIET om blijvend  aan fundraising te doen
Moet het nog worden herhaald dat die dekselse COVID toch wel een zekere rem be-
tekent op een vlotte werking van onze clubs? Echter, onze clubs in de zone 22 geven 
blijk van veerkracht en creativiteit. Zo blijven ze het WE SERVE motto indachtig.
Zo organiseerde LC Ninove een succesvol golftoernooi. LC Aalst op zijn beurt ver-
kocht artisanale overheerlijke “Sinten” speculoos en organiseert een ‘Wine without 
Dine.’ LC Denderlions Denderleeuw heeft hun traditionele succesvolle champagne-
verkoop.
Last but not least was er LC Geraardsbergen die een door covid afgelaste wijntas-
ting omboog in een succesvolle wijn- en geschenkpakkettenverkoop. Tevens werden traditiegetrouw eveneens kerst-
rozen verkocht.
Kortom, onze clubs blijven actief op zoek gaan om blijvend aan fundraising te kunnen doen. 

Tom De Munter - Zonevoorzitter zone 22

Youth Camps and Exchange in tijden van 
corona
Zomer 2020 : ons district mocht een kampdirecteur leveren voor de inkomende jongeren van over de hele 
wereld in Lot, bij Brussel.  Covid-19 heeft er echter voor gezorgd dat het Belgische jeugdkamp werd afgelast.
Uitgaand had ons district 1 kandidaat, die ook mocht thuis blijven.
Wat het kamp 2021 betreft, is MD112 België klaar om terug kandidaten te ontvangen en nog steeds is dis-
trict A aan zet om de kampdirectie te voorzien.  Ikzelf ben kandidaat voor deze verantwoordelijke functie.
Bewonderenswaardig is het enthousiasme van district A om jongeren uit te zenden naar verre bestemmin-
gen voor het uitwisselingsprogramma.  Op vandaag kreeg ik reeds 7 aanvragen, waarvan 6 voor de US en 
Canada.  Ook is er al een aanvraag voor Brazilië.  Uiteraard blijft alles onder voorbehoud, want we weten niet 
wat corona nog allemaal teweeg kan brengen. Op vandaag zijn er nog steeds enkele landen die consequent weigeren 
om deel te nemen (Japan, Australië, Zwitserland, …). De deelnemende landen vind je terug op onze website alsook het 
inschrijvingsformulier en alle nodige info. Op heden ziet het er naar uit dat de meeste kampen zullen doorgaan onder 
strikte voorwaarden, zoals het voorleggen van een attest van vaccinatie of een negatief testresultaat.
Graag eindig ik met de warme oproep naar jongeren tussen 17 en 21 jaar die graag kennis willen maken met een 
andere cultuur en die ernaar uitkijken om kennis te maken met vreemde jongeren.  Grijp deze unieke kans, het is zo 
verrijkend !
Voor vragen : pascaldemoor@telenet.be – 0495 84 00 21

Pascal De Moor – Commissie YCE

 ƕ Op 14 december ll. nieuwe leden konden deelnemen aan een infosessie ingericht op dis-
trictsvlak  – weliswaar online? 25 leden hadden zich aangemeld, 17 ervan logden in op de avond 
zelf. Kwamen aan bod: de structuur van Lions zowel in het district als internationaal, werking 
van een club en hoe onze doelstelling ‘We Serve’ kunnen invullen aan de hand van de GAT struc-
tuur. Een avond die door de deelnemers gesmaakt werd. Voor hen die er niet bij konden zijn, is 
nog een tweede sessie voorzien.
 ƕ Wist-je-dat LC Ieper-Poperinge uitgebreid in de pers kwam? Kijk hier

Wist je dat?

Het C-woord beheerst helaas nog steeds ons leven, maar Lions laten zich niet doen! Deze Flash barst van 
positieve berichten. Lions zetten door, zo goed en zo kwaad als ze kunnen, maar met resultaat!

Nee,  het wordt dus geen ‘bad news’ show, maar een Flash met verrassende en vernieuwende initiatieven!
LIONS GO 4 IT!

http://www.lions-112a.be
mailto:pascaldemoor@telenet.be
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3641574885933219&id=570790216345050
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Lions Club Damme-Zwin heeft ballen… 
Traditioneel wordt tijdens het nieuwjaarsdiner van LC Damme-Zwin nieuwe krijtlijnen 
uitgezet voor verschillende activiteiten en fundraisings.
Ook op 25 januari 2020 werden, naast het introniseren van nieuwe leden, ook de ambi-
tieuze plannen uit de doeken gedaan voor volgende maanden: een paasbrunch in het 
Zwin ten voordele van Diabetes, het jaarlijks fundraisingconcert met niemand minder 
dan Queen, gezinsuitstappen, de grote zomerBBQ om potentiële nieuwe leden uit te 
nodigen en noem maar op.
De Covid-pandemie heeft onze volledig plan genekt. Indoor activiteiten? Niet toegela-
ten. Outdoor activiteiten? Toegelaten, maar tenslotte afgelast. Een BBQ? Een te grote 
groep samen is niet toegelaten, feestjes evenmin. Verkoop van kruidenmanden? Deur-
aan-deur verkoop wordt ook verboden… 
Dan zit de clubwerking muurvast, alhoewel er tijdens de vele zoomvergaderingen zoveel creatieve ideeën naar voor 
geschoven werden. 
Hoe doen bedrijven het om te overleven? Online-vergaderen, telewerk, webshops… net dat laatste bracht ons op het 
idee om onze werking te verzekeren. 
Onze fundraising, het verkopen van kerstballen met lionsembleem, gebeurde veilig via onze webshop www.lionsclub-
dammezwin.org/webshop

Sylvie Louagie – LC Damme-Zwin

Frustrerend maar toch magisch
Het is vrij frustrerend als men een taak aanneemt, er veel energie in insteekt, in de beste verhoudin-
gen dankzij de echte vriendschap iets opbouwt, om dan brutaal afgebroken te zijn, gekortwiekt voor 
maanden, en dit door iets waar niemand fout aan heeft.
Graag had ik jullie zoals de twee voorgaande jaren terug bezocht, om LCIF verder toe te lichten en steun hiervoor te 
vragen. 
Ik ben in nog enkele verenigingen, en zie tot mijn spijt dat de samenhorigheid verwatert, dat de essentie vergeten 
wordt. 
Gelukkig ben ik ook bij Lions, waar dit toch echt anders is. We serve, en we weten waarom we dit doen. Nu meer 
dan ook heeft de betekenis ‘we serve’ iets bijna magisch. Door de ervaringen bij Lions begrijpen we waar de echte 
problemen zitten, en hoe eraan écht te helpen. Dit gevoel wordt versterkt, en zal nog belangrijker worden. We serve : 
Daar kan je je aan optrekken.
En ik veroorloof mij om bij de clubs aan te dringen voor een donatie aan LCIF (Lions Club International Foundation) Ik 
zie dat ons district A zich laat voorbijsteken door de ander districten, en dat kunnen we niet hebben ?
Hier vinden jullie nog een uitgebreide en interessante powerpointpresentatie over het LCIF van Past International 
Director Philippe Gerondal.
Dank bij voorbaat – hou jullie goed – behoud de goede (lions)-spirit 

Jan ROBYN – LC Heuvelland – Commissie LCIF

 ƕ Februari voor de Lions wereldwijd maand van de kinderkanker is ?
 ƕ Op 5 december 2020 vanuit de studio van Antenne Centre in La Louvière de Algemene 

Vergadering van onze vzw’s werd uitgezonden: een live programma dat gevolgd kon worden via 
Facebook en YouTube met verschillende presentaties, gevolgd door een live uitwisseling tussen 
een aantal Lions en sprekers Knap gedaan! Hier een leuk filmpje ‘behind the scene’! 
 ƕ LC Geraardsbergen voor de inwoners van het Ondersteunings-en Zorgcentrum Sint-Vincenti-
us wat op te fleuren in deze coronatijd werd gezocht naar tekenaars om de vensters via schil-
deringen in een kerstsfeer te steken? Op een bitterkoude decemberdag gingen heel wat mensen 
aan het werk, zo ook clublid Luc Govaert. Met de bril in de zak wegens almaar aandampen en 
verkleumde vingers moest hij afzien van een final touch, o.m. de handtekening “van onze club”.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.lions-112a.be/past-international-director-philippe-gerondal-presentatie-lcif/
https://www.facebook.com/1326186995/videos/10223808779550541
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Clubleven van LC Gent Gandalys in coro-
natijden
We passen ons aan!
Het zijn inderdaad geen gewone tijden, ons anders zo bruisend clubleven staat nu wel op een laag pitje. Toch laten 
we de moed niet zakken.
Nog vóór corona in onze contreien opdook, had onze voorzitster Brigitte beslist om als fundraising zeep te verkopen, 
en niet zomaar zeep, wel handzeep van een prima kwaliteit (Savonneries Bruxelloises) te verkrijgen in een mooie 
geschenkverpakking en daarnaast vloeibare zeep (Maria-Stella-Maris) heerlijk geurend naar ‘verse zwarte peper’, een 
visionair idee nu we met z’n allen heel vaak onze handen wassen.
En hoe verlopen onze vergaderingen? Je kon het al raden: via ZOOM. Eerst was het wat wennen, maar nu zijn we het 
gewoon en de vergaderingen worden door de meerderheid van onze leden effectief gevolgd, op die manier slagen we 
erin om op de hoogte te blijven van het Lionsgebeuren en houden we contact met elkaar. 
Op het moment dat de maatregelen even werden versoepeld begin september hebben we een vergadering in open 
lucht georganiseerd en toen konden we ons nieuw lid, Patricia Maenhout-Vanhamme, introniseren.
Nu is het reikhalzend uitkijken naar ‘back-to-normal’.

Pia Dierick – LC Gent Gandalys

Veel goed nieuws uit Geraardsbergen!
Wie de verslagen van de kabinetsvergaderingen leest zou kunnen denken dat het al 
kommer en kwel is in de clubs.  Uiteraard leven we niet in ideale tijden (ik druk me 
zacht uit) en begint het gebrek aan persoonlijk contact zwaar door te wegen, privé 
en in clubcontext.  Het risico om in stand-by modus te vervallen is aanwezig maar 
kan worden geneutraliseerd door net méér initiatief en creativiteit te tonen dan in 
“normale” omstandigheden.  In onze club heeft zo’n aanpak er voor gezorgd dat we 
nog steeds alive-and-kicking zijn.  De zoom-vergaderingen worden bijgewoond door 
20 à 25 leden; er werden nieuwe activiteiten gepland (een succesvolle eindejaars-
wijnverkoop en een cultureel evenement in het late voorjaar); bestaande initiatieven 
werden op een aangepaste wijze geïmplementeerd (kerstrozenverkoop) en de jaar-
lijkse verdeling van voedselpakketten met Kerstmis ging door zoals altijd.  Zonder twijfel zijn er nog vele andere clubs 
die ondanks de limiterende omstandigheden het beste van zichzelf geven en net nù tonen wat ze waard zijn.
You ain’t seen nothing yet!

Marc Temmerman - LC Geraardsbergen

 ƕ Onze International President ons allen zijn Nieuwjaarswensen toestuurde. Wie een kater 
had en zijn mailtje van 1 januari heeft gemist klikt hier. Maar onze Leo’s van Heuvelland deden 
het misschien wat hipper! Kijk hier.

 ƕ In het centrum van Brugge er nog grote boomgaarden bestaan? Met appelen- en perenbo-
men? Een lid van LC Brugge kwam dat te weten. Hij vroeg aan de eigenaars of LC Brugge de 
fruitteelt mocht komen plukken? Dat mocht. Een aantal leden met hun echtgenotes sloegen aan 
de slag en konden zo ongeveer 1,4 ton plukken. Het werden 2 uitermate gezellige en zonover-
goten voormiddagen. De teelt werd naar een fruitperser gebracht en omgetoverd tot lekkere ap-
pelsap in fles. Een artistieke dochter zorgde nog voor een gepast etiket. In met moeite een week 
werd het resultaat, namelijk meer dan 1000 flessen  aan familie en vrienden verkocht met een 
mooi financieel resultaat als gevolg. In deze c…v…tijden wat een heerlijke, plezante, eenvoudige 
en vooral gezonde wijze om onze sociale kas te spijzen!

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.facebook.com/watch/?v=425244875326295
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=1436269700045263
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Young Ambassador Award 
Zoals jullie weten (zie Flash 2020-05) werd Eerste Laureate Nel Top (LC Oostende BO4) door District 
112A afgevaardigd naar de (ook virtuele) Nationale Young Ambassador Award wedstrijd van Multiple 
District 112 te Brussel, waar zij als nationale Eerste Laureate geselecteerd werd. Hiermee verwierf zij 
een ticket voor het komende Europa Forum, waar zij haar project op Europees niveau zou voorstellen.
Wegens de virusuitbraak ging het Europa Forum te Thessaloniki echter niet door en de Europese YAA Wedstrijd werd 
opnieuw uitgesteld naar 15/12/20. Gezien de examenperiode besloot het Multiple District 112 niet deel te nemen en 
de wedstrijd voor 2020 af te ronden. De voorzitter richtte een schrijven aan Past CC Roland & aan huidig CC Gérard 
met de vraag om alsnog een extraatje te doen voor het project van onze Laureate. 
Er werd dan ook besloten om de Laureate YAA 2019-20 een extra gift toe te kennen van € 1000 voor haar project, 
Jeugdbond voor Natuur en Milieu Brugge (JNM), som die reeds gebudgetteerd was voor de Laureate om Multiple 
District 112 Lions Belgium te vertegenwoordigen op het geannuleerde Europa Forum.   

Chris GELIJKENS – LC Waasmunster Scaldiana - Commissie Young Ambassador Award

KOPP
Zaterdag 10 oktober konden wij, dankzij Lions Club Ascot Waregem, voor de eerste keer 
“over KOPP tussen de dieren” organiseren op  onze zorgboerderij. 
KOPP staat voor kinderen van ouders met psychische problemen. Door de ziekte van de 
ouder(s) lopen hun kinderen een groter risico hebben om later zelf problemen te ontwik-
kelen. Preventie is dus heel belangrijk. Wat kinderen niet kunnen vertellen tegen volwas-
senen kunnen  ze vertellen tegen de dieren. Vertrouwen krijgen in andere mensen is voor 
deze kinderen geen evidentie, dieren nemen ze sneller in vertrouwen. 
De aanwezigheid van de dieren zorgde voor een leuke kennismaking. Terwijl we borstel-
den en voederden leerden de kinderen over de eigenschappen  van de dieren. Om zichzelf 
voor te stellen kozen de kinderen een foto van een dier die het meest op zichzelf lijkt; 
rustig, ondeugend, … 
Via tekenfilmpersonages gaven we verder uitleg over psychiatrische ziektebeelden. De 
kinderen maakten ook een eigen KOPP-kussen. Dit kussen kan thuis als ondersteuning 
gebruikt worden. 
De kindjes vroegen enthousiast als ze nog eens mochten terugkeren, vanaf nu dus twee maandelijks… 

Nathalie Sinnesael en co van vzw De Stege

Young Voices
De think-tank rond verjonging van de Lions hield het voorbije lionsjaar een enquête onder Lions en Leo’s over het 
waarom wel of niet toetreden van jeugd bij Lionsclubs.
Er kwamen verrassende resultaten naar voor die ons best wakker kunnen schudden waarom onze clubs niet echt 
verjongen. Maar om dit niet in een droge powerpointpresentatie te gieten, besliste ons dynamische team om grappi-
ge kortfilmpjes op te nemen rond een bepaald thema. Het zal iets worden in de zin van “WAT ALS…” of factcheckers…
Nog even geduld en hou de Flash en social media kanalen in de gaten! Ze komen er aan.
Aan allen een gezonde zoektocht naar jonge clubleden.

Hans Rottiers - Voorzitter Commissie Young Voices

 ƕ Op zaterdagmorgen 6 februari 2021 onze jaarlijkse infosessie voor de Clubambassa-
deurs werd georganiseerd - helaas online. Omdat dit jaar de nadruk ligt op het aanwerven van 
nieuwe leden – liefst jonge nieuwe leden – werden ook de Club-GMT’s uitgenodigd en Past 
International Director  Elisabeth Haderer.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Ici Montreal
Actueel gaat men er van uit dat de Internationale Lions Conventie in Montreal effectief door-
gaat van 25 tot 29 juni 2021. Vanuit Oakbrook kregen we informatie dat aan de organisatie 
van de conventie effectief wordt verder gewerkt. Er zal wel voorzien worden in een hybride formule voor de personen 
die niet kunnen, mogen of willen reizen. 
De reiscommissie heeft daarop een volledig programma uitgewerkt. Prijzen vanaf 1.750 euro op basis van een twee-
persoons kamer. Afreis op donderdag 24 juni 2021 via een rechtstreekse vlucht met Air Canada.
Er is ook voorzien in een postconventie reis die ons naar Quebec, Ottawa, de walvissen en belugas op de Saint 
Laurent, de fjord van Saguenay en veel meer ander moois brengt. Prijzen vanaf 1.595 euro op basis van tweeper-
soons kamer. Deze reis vindt plaats van 30 juni 2021 tot 7 juli 2021. Er zijn dertig plaatsen voorzien! 
Voor beide is voorzien dat annulaties tot drie maanden voor afreis kosteloos gebeuren.  
 Inschrijven is mogelijk na persoonlijke uitnodiging via email. Deze zal alle details bevatten rond het programma en 
prijzen als ook de link naar uw inschrijvingsformulier. 
On se voit a Montreal? Info: +32 (0)475 919191 bernard9600@gmail.com

Bernard De Dobbeleer – LC Ronse - Commissie Lcicon en Europaforum 2020-2021

Muzikale veerkracht 
In deze moeilijke tijden de fakkel overnemen van Jan Van Eyck, een leuke uitdaging.
Aangezien de Europese muziekwedstrijd is uitgesteld en wij dappere Belgen onze kandidaat 
al hadden aangeduid, genieten we dit jaar plots van de ‘absolute vrijheid’ om een nationale 
muziekwedstrijd op poten te zetten. Hebben we niet ooit allen - en nu meer dan ooit - gesnakt 
naar ‘de vrijheid’?
Na flink wat creatieve omzwervingen tijdens onze vrijdagse online sessies, zijn we beland op 
een ‘Musicalions’ wedstrijd voor de ritmische slagwerkinstrumenten marimba en vibrafoon. 
Geen idee hoe dit klinkt? Klik dan eens op deze link en als je wat meer time wil: hier.
Op zaterdag 17 april gaan we een aantal beloftevolle jongeren hun beste beentje laten voor-
zetten. We hebben er hierbij doelbewust voor gekozen om de lat iets lager te leggen in lijn met onze algemene ambitie 
om een breder publiek aan te spreken. Alvast ook een hartelijk woord van dank aan LC Harelbeke voor de hulp bij het 
huren van de nodige zalen – nu hopen dat …

Peter Vervaecke – LC Ronse – Commissie Muziekwedstrijd

Uit de winterslaap geholpen
Met al dat Covid-gedoe, mogen we niets meer doen en niets meer organiseren… Niets is min-
der waar. In de plaats van een klassieke filmavond om de clubkas te spijzigen, werd dan maar 
wat gin in het najaar verkocht. Vele leden vonden dit wel wat minder, maar het was wel heel 
leuk elkaar daarvoor fysisch terug te zien. Om de ambiance in de club te houden, organiseer-
den we zaterdag 9 januari rondom het Kortrijks Gavermeer een natuurwandeling in covid-
toegestane bubbels van 4, waarbij elk groepje een ander vertrekpunt en een ander vertrekuur 
kreeg. Op het parcours kwamen we dan “toevallig” andere bubbels tegen en met wie we dan 
een babbeltje konden slaan. De voorzitter en zijn dame hielden een aperitiefstand, waar we 
om beurt langskwamen... Hyper gezellig, met het mooie weer “en plus”. Dat was ‘TOP’ voor de betrokkenheid van onze 
leden. Zo hebben we het gevoel dat, naast virtuele “zoom” ontmoetingen, onze club niet in een winterslaap is geval-
len. Toch blij dat dat vaccin er aankomt! Leve de fysische Lionscontacten.

André Goethals - organisator van de natuurwandeling van LC-Kortrijk

 ƕ Delhaize een actie tegen verspilling opgezet heeft onder de naam ‘THE LIONS FOOT-
PRINT’. Leuk idee, jammer dat we niet betrokken worden… Misschien een ideetje???Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
mailto:bernard9600@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=cj44una4o64&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mPr_SvnJ_z0
https://www2.delhaize.be/nl-be/thelionsfootprint?fbclid=IwAR0QaDgocrJ2m_g5g-TLjwf61Ei3IqLZCE0kwe7OkChV8P2BsSMg1nnBTBA#
https://www2.delhaize.be/nl-be/thelionsfootprint?fbclid=IwAR0QaDgocrJ2m_g5g-TLjwf61Ei3IqLZCE0kwe7OkChV8P2BsSMg1nnBTBA#
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Zijn we wegens COVID nog betrokken bij 
ons clubleven?
Tijdens dit ‘snert’jaar worden wij door COVID verplicht van in ons kot te blijven. Hoe overleeft onze 
club, hoe overleven onze sociale doelen dit?
Vele clubs kunnen hun zogenaamde sociale werken wel blijven steunen, hetzij omdat ze hun fund-
raisingsactiviteiten net op tijd hebben kunnen verderzetten, hetzij omdat ze alternatieve covid-
compatibele activiteiten hebben kunnen op poten zetten... Andere minder reactieve clubs putten 
dan weer uit hun reserves... wat op zich al een succes is, want de te grote hoegrootheid van deze 
reserves waren in feite een schande... 
Iedereen hoopt dat de komende lente weer wat vrijheid met zich kan meebrengen. Indien niet, zullen 
clubs twee covid-seizoenen moeten overbruggen met het risico  sociaal-financieel niet meer te kun-
nen volgen. Dat is natuurlijk erg, maar veel erger nog riskeren dan vele individuele Lions af te haken, en komen onze 
sociale doelen zeker op langere termijn dan in het gedrang.  
BETROKKENHEID van alle leden blijft dus de grote challenge om de zaak te redden; vandaar dat ons district op dit 
moment ook sterk op GMT (membership) focust. 
Ter rappel  GAT(Global Action Team) = GST (Global Service Team) +GMT (Global Membership Team) +GLT (Global 
Leadership Team)

André Goethals en Christian Vergaert, respectievelijk GST en GMT van het district A

Healthy Athletes Program zoekt verster-
king
Zoals u weet heeft Special Olympics België in 2019 het gezondheidsprogramma (SOHAP) uitgebreid met het Diabe-
tes Prevention Program, op vraag van Lions België.
Wij vonden toen de echtgenote van Lion Peter Van Es (LC Lier Twee Neten), Inge Mommen, bereid om Clinical Direc-
tor te worden. Wij zijn nu op zoek naar een tweede vrijwilliger om dit programma mee te begeleiden.
Het zou geweldig zijn als een Lion bereid zou zijn om deze taak op zich te nemen.
Alle informatie hieromtrent vindt u via deze link
Doe mee met ons Healthy Athletes Program!

Emillie Martens - LC Gent Centinelle - SOHAP District112A

Vergaderen in Coronatijden : het LC Oost-
kamp concept
We worstelen er allemaal mee: hoe is nu de beste manier van vergaderen met onze Club? De clubleden hebben echt 
behoefte om elkaar te ontmoeten. Tegelijkertijd durven velen van ons niet fysiek samen te komen. Daarom werd er 
bij LC Oostkamp een concept uitgewerkt waar alle leden contact kunnen blijven houden en op de hoogte blijven van 
het reilen en zeilen van onze club. 
Maandelijks vergaderen we via videoconferencing. Voor de leden die dit wensen worden bubbels van 2 tot 4 leden 
gevormd die bij iemand thuis op een veilige manier samenkomen. Samen volgen ze dan de vergadering. Zo kunnen 
leden die wat minder goed met de computer overweg kunnen, toch aansluiten. 
In de tweede vergadering van de maand wordt er wel fysiek samengekomen en wordt er een interessante spreker 
uitgenodigd. Op een veilige manier wordt er een dinner voorzien. Ook hier worden zoveel mogelijk dezelfde bubbels 
gevormd aan tafel. Op een vast uur start de voordracht die live gestreamd wordt zodat ook de clubleden die niet 
wensen fysiek samen te komen de voordracht kunnen volgen.

Luc Gillemon - Zonesecretaris  11A

http://www.lions-112a.be
https://lnkd.in/esU9gks 
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Baby-Nest vzw najaar 2020 - LC Gent 
Centinelle
Als damesclub LC Gent Centinelle richten we onze sociale doelen 
voornamelijk op kwetsbare kinderen en mama’s. 
Baby-Nest vzw is een sociale organisatie uit Gent, die deel uitmaakt 
van de koepel KrasGent, die zich dagelijks inzet voor (toekomstige) 
moeders en kinderen uit kwetsbare gezinnen van heel Oost-Vlaan-
deren. Daartoe hebben zij een grote nood aan spullen en kledij voor 
de baby’s, kinderen en moeders.
Elk voorjaar en najaar houden wij een inzameling via onze leden, 
familie en vrienden, die we bereiken via Facebook en andere sociale 
media.
Dit najaar leverde onze actie maar liefst 32 m3 bruikbare en brood-
nodige spullen op. Een ongezien succes, mogelijks gestimuleerd door de lock-down die velen toeliet om veel spullen 
te kunnen bijeenzoeken.  Alles werd via onze leden verzameld en met 2 bestelwagens bezorgd aan de vzw.
Bij Baby-Nest vzw gebeurt daarna het grote werk: sorteren, wassen, herstellen,… en nadien verdelen aan de toekom-
stige mama’s die deze materiele hulp goed kunnen gebruiken.  
Jaarlijks ondersteunen wij hun werking ook met financiële middelen.

Radio-interview 
In de loop van de maand november kreeg kandidaat tweede vice-gouverneur Hans Rottiers van LC Denderleeuw Den-
derlions de vraag om een interview te houden voor RBS radio. Deze radio zendt uit in de regio Zele – Lokeren en laat 
dit nu net de thuisbasis zijn van gouverneur Frank Arbyn! Hans vroeg daarom aan Frank om co-gast te zijn op zondag 
29 november in de ochtendshow van DJ Lex De Groot. Lex koos zeer zorgvuldig een twintigtal vragen over Lions en 
hun clubbeleving. Kortom een uitgelezen moment om Lions in een mooi daglicht te stellen. Frank antwoordde in 
deel 1 op vragen over Lions internationaal en nationaal. In deel 2 werd door Hans dieper ingegaan op het clubleven.
Normaal duurt een vragenronde een klein uurtje, maar deze twee spraakwatervallen slaagden er in om het twee uur 
durende programma vol te praten. Er kwamen nadien positieve reacties van luisteraars, vooral op de aanpak en uitleg 
over de fundraisingsactiviteiten. Nu hopen dat er ook kandidaat leden hun interesse gewekt wordt? Dit interview is 
beschikbaar bij Hans Rottiers.

Clubbezoeken Gouverneur
Ik prijs me toch gelukkig dit jaar. Ondanks de heersende corona-crisis heb ik dit lionsjaar reeds 16 fysieke en 7 virtuele 
clubbezoeken kunnen afleggen. Ik kan bevestigen dat de clubs bezoeken een van de plezantste en interessantste 
activiteiten van een districtsgouverneur zijn. Het deed echt deugd om in deze clubs aanwezig te kunnen zijn tussen 
de leden die er blijkbaar ook van genoten om hun vrienden terug te zien. Vastpakken was er nog niet bij en de mond-
maskers en handgels waren steeds dichtbij, dit in tegenstelling tot de leden zelf, die afstand moesten houden.
Het doet ook deugd om te zien dat de meeste clubs nog actief zijn en verder werken aan hun fundraising en sociale 
doelen. Toch hebben vele clubs hun reserves moeten aanspreken, en nog!
Daarom heb ik besloten om mijn ‘Werk van de Gouverneur – Diabetes’ op te schorten. Ik ben ervan overtuigd dat de 
clubs hun reserves veel beter en efficiënter kunnen gebruiken om hun sociale werken verder te steunen in deze barre 
Corona-tijden.

Frank Arbyn, Gouverneur Lions District 112A

 ƕ Onze districten over de taalgrens maar liefst 17.500 euro schonken van diverse acties 
voor ‘Viva voor Life’ en hiermee op TV kwamen?  Viva for Life is een actie van de Franstalige 
openbare omroep RTBF tegen kinderarmoede en armoede binnen gezinnen. Kijk hier

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.facebook.com/district112d/videos/215627313395314
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Nieuws uit Leoland
Leo on the hill
Wat verlangen we om weer buiten te mogen komen! Wat verlangen we om samen met onze doelgroepen activiteiten 
doen en een fundraising organiseren terwijl we elkaar weer mogen vastpakken. Voor de kerstperiode heeft Leo Club 
Heuvelland massaal kerstkaartjes geschreven. Dankzij de nationale kerstkaartenactie kregen de kindjes van het Jan 
Yperman ziekenhuis van ons een gepersonaliseerd kerstkaartje. Eveneens kregen zowel de kindjes van vzw De Loods 
als de bewoners van WZC St.-Medard een hartverwarmende boodschap van ons. De kerstkaartjes werden bovendien 
gemaakt en verkocht door Leo Club Roeselare. Zo hielpen we niet alleen onze eigen doelgroepen maar steunden 
we tegelijkertijd de fundraising van onze mede Leo club. Twee vliegen in een klap! Deze maand zullen we ook onze 
nieuwe doelgroep vzw De Walhoeve verrassen met splinternieuwe Dopper flessen. En als klap op de vuurpijl, lanceren 
we in 2021 onze eigen cocktail: Leo on the hill. Je ziet het, Leo Club Heuvelland staat niet stil! 

Wine Delivery Weekend Leo Club Gent Klokke Roeland
Zoals de meeste Leo Clubs heeft ook Gent Klokke Roeland moeten improviseren om onze gezellige wijnproefavond 
te vervangen door een alternatief. Aangezien de mensen niet tot bij ons mochten komen om de wijn te proeven, kwa-
men wij op het idee om de wijnen naar hen te brengen. We hebben een online form gemaakt waarop ze hun wijnkeuze 
konden maken. Eenmaal besteld, werden de heerlijke wijnen tot bij de kopers gebracht. Op deze manier konden we 
hen persoonlijk bedanken en nog een kleine babbel houden. De mensen waren altijd heel enthousiast om de wijnen te 
ontvangen en wij omdat ze onze club en doelgroep steunden. Ook een welgemeende dankjewel aan de andere clubs 
die een wijntje hebben besteld. Laat ze smaken! Cheers!

Leo Club Oostende
Jaarlijks organiseren de Leo’s van Oostende in samenwerking met vzw De PluMe een 
sinterklaasfeestje voor kinderen met een beperking. Dit gaat telkens door in een zaaltje 
te Bredene waar ook de Sint en Pieten langskomen en geschenken meebrengen samen 
met heel veel lekkers en toffe activiteiten. Zoals iedere serviceclub moesten we het dit 
jaar anders aanpakken. 90 personen in een ruimte zou niet mogelijk zijn. Dus maakten 
de enthousiaste leden Alessia, Claudia en Lorenzo voor alle kinderen goodiebags met 
telkens een geschenkje, een zakje met lekkernijen en een gepersonaliseerde boodschap. 
Met nog enkele andere leden brachten ze de pakjes aan huis. Op die manier konden we 
de kinderen alsnog verrassen en een glimlach op hun gezicht toveren. Waar een wil is, is 
een weg en Leo Club Oostende heeft al meermaals dit jaar bewezen dat we het verschil 
kunnen maken ondanks alles.

Leo Club Roeselare
Kerst… The most Wonderfull time of the year! Zelfs in deze tijden proberen we er iets 
leuks van te maken. Niet met een kerstmarkt, maar met kerstkaarten! Om het allemaal 
nog specialer te maken, kerstkaarten gemaakt door onze doelgroep, de Log-In, en leden 
van onze eigen club en dit volledig coronaproof uiteraard. 
Het verkopen van kerstkaarten vergt wat voorbereiding: ontwerpen, lokale drukkerij 
contacteren, ontwerpen uitkiezen (keuzestress!), verpakken en verkopen. Gelukkig kon-
den we het ontwerpen aan de jongeren van de Log-In overlaten. Ook zij waren enthousi-
ast om iets samen te doen. Dat konden we zien aan het aantal kaartjes dat ze gemaakt 
hebben. Supermooi en meer om uit te kiezen dan we gedacht hadden. 
Hopelijk kunnen wij met deze kaarten de kerstperiode wat meer opfleuren. Want al is 
dit jaar verschillend van de vorige jaren, het blijft nog steeds een tijd voor veel warmte, 
liefde en verdraagzaamheid.

 ƕ 4 Amerikaanse presidenten  lid zijn of waren van Lions Clubs International? Gerald Ford 
was lid van de Grand Rapids LC. Ronald Reagan van de Dixon Noon LC (Life Member). Jimmy 
Carter is nog steeds lid van de Plains LC. George W. Bush werd erelid van LCI tijdens de 101ste 
Lions Clubs International Convention in Las Vegas.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Tips and tricks voor Facebook
Op  de zonevergadering van 24 november 2020 werd door de voorzitter van LC Lievegem, Luc Neve-
jans, een presentatie gegeven over het gebruik van sociale media binnen zijn club.
LC Lievegem heeft geen website, maar gebruikt Facebook https://www.facebook.com/LCLievegem omdat zij denken 
hiermee meer mensen te kunnen bereiken. Zij hebben een eigen Facebook pagina. Ze posten berichten over acti-
viteiten en foto’s. Leden reageren hierop waardoor een dynamiek ontstaat binnen de club. Ze maken reclame voor 
initiatieven van de leden en voor VZW’s die ze ondersteunen. Op die manier slagen ze erin veel mensen te bereiken. 
Luc gaf volgende tips mee :
• Stel duidelijke doelen die men wil bereiken (leden informeren, werking van de club bekend maken aan een breder 

publiek, aankondigen evenementen)
• Zorg voor een vaste verantwoordelijke voor het onderhoud en beheer van de pagina.
• Zorg regelmatig voor nieuwe berichten om onder de aandacht te blijven, minimum om de twee weken een nieuw 

bericht. 
• Facebook bepaalt de algoritmen om pagina’s te tonen. Daarom is het belangrijk dat eigen leden de berichten 

veel delen. 
• Gebruik statistieken van Facebook om eventueel bij te sturen.
Dank zij deze presentatie konden de clubs met heel wat nuttige informatie naar huis.

Rudy Van Hecke - Voorzitter zone 51

Mopjes
Het vriest nu al dagen aan een stuk. Mijn vrouw is volledig gedeprimeerd. Ze kijkt constant door het raam. Als het zo 
verder gaat, zal ik nog verplicht zijn om haar binnen te laten.

Toen de nieuwe patiënt comfortabel op de divan lag, begon de psychiater zijn therapie-sessie: 
“Ik weet niet wat uw probleem is,” zei de dokter, “dus het zou misschien makkelijk zijn als u bij het begin begint.” 
“Natuurlijk,” antwoordde de patiënt, “in den beginne schiep ik de hemel en de aarde....”

Loop ik laatst op straat, kom ik een huilend eendje tegen. Dus ik zeg tegen dat huilende eendje: “Wat is er met jou 
gebeurd?” Dat huilende eendje kijkt me aan en zegt: “Ik ben in elkaar geslagen door een hooliGans!”

Zitten drie mannen in een café – Zegt de eerste man : “Mijn vrouw is net een Jaguar, zo mooi en gestroomlijnd.” 
Waarop de tweede man zegt: “Mijn vrouw is net een Volkswagen Golf, zo zuinig en betrouwbaar.” Zegt de derde man: 
“Mijn vrouw is net een brandweerwagen : doe-dit-doe-dat-doe-dit-doe-dat-doe-dit-doe-dat”

Waarom kijkt een dom blondje zo lang naar een pak sinaasappelsap? Op het pak staat geconcentreerd.

Wat zegt een dom blondje tegen een koe als die boe zegt? Doe niet zo dom, ik heb je al lang gezien!

Na een vergadering wisselen twee dokters ervaringen uit. “Ik heb een patiënt die aan geheugenverlies lijdt”, zegt de 
ene. “Wat zou jij me aanraden?” Antwoord van de andere: “Hem vooraf laten betalen!”

Vriendschap tussen vrouwen: Een vrouw komt ‘s nachts niet thuis. De volgende dag zegt ze aan haar man dat ze 
bij een vriendin geslapen heeft. De man belt naar de 10 beste vriendinnen van zijn vrouw. Niemand weet van iets... 
Vriendschap tussen mannen: Een man komt ‘s nachts niet thuis. De volgende dag vertelt hij zijn vrouw dat hij bij 
een vriend gelogeerd heeft. De vrouw belt naar 10 van zijn vrienden : 8 bevestigen dat hij daar geslapen heeft en 2 
beweren dat hij daar nog is....

Karmasutra: When life fucks you in all sorts of creative ways.

Als je uit je dak gaat, pas dan wel op voor de zonnepanelen.

In tijden van verandering: hou het hoofd koel en het hart warm.

Als je honderd keer zegt dat je het druk hebt, wordt het natuurlijk ook niet rustig.

Gisteren stonden we nog voor een afgrond. Vandaag staan we weer een stapje verder.

http://www.lions-112a.be
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Welkom aan onze nieuwe leden
Club Naam Voornaam
De Pinte Millennium Bruynooghe Emmanuel
Herzele Sienaert Andy
Ieper Poperinge Dejonckheere Nikolas
Kortrijk Delvoye Nicolas
Kortrijk Mercurius Delobelle Luc
Ronse-Renaix De Rudder Frank
Ronse-Renaix Labiau Frank
Wetteren Rozenstreek De Buck Frederik

In memoriam

Club Naam Voornaam

LC Gent Scaldis De La Haye Eddy

LC Harelbeke Liederik Dheedene Piet

LC Gent Scaldis Dengis Jean-Pierre

LC Kortrijk Libeert Jean-Loup

LC Kortrijk Mercurius Laverge Jacques

LC Zottegem Lievens André

LC Waasmunster-Scaldiana Ringoot Guy

LC Knokke Zoute Demeestere Georges

LC Ieper Poperinge Verbeke Louis

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

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