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Beste Lions en Leo’s,

Wat gaat de tijd toch snel, zeker in Coronatijden.
We zijn, na onze 30e Districtsconventie eind april, nog vol goede moed begonnen aan de laatste etappe in 
ons Lions-jaar. Het einde van ons Lions-jaar kwam reeds in zicht, maar er lag nog veel werk op de plank. 
Zo werden o.a. de infosessies voor gewest- en zonevoorzitters gehouden en werden de nieuwe besturen 
geïnformeerd over wat er hen zoal te wachten staat. Ook werd er nog de Nationale en de Internationale 
Conventie gehouden.
Ook werden er reeds een heel groot deel van onze leden gevaccineerd tegen Covid-19. Dit geeft ons goede 
vooruitzichten op het komende Lions-jaar. Ik ben ervan overtuigd, en wens het van harte, dat het Lions-jaar 
van mijn opvolger Luc Amez terug een ‘normaal’ jaar zal zijn. 
Ondertussen staat de nieuwe ploeg klaar voor ons komende Lions-jaar 2021-2022. Ik ben er van overtuigd 
dat dit terug een ‘fysiek’ jaar zal zijn. Een jaar dus waarin we mekaar terug fysiek kunnen ontmoeten en 
doen waarin we goed zijn, namelijk onze fundraising en het bijstaan van onze sociale projecten. Maar ook 
… terug de ‘fun’ in onze werking brengen, gebaseerd op de vriendschap onder ons.
Het was moeilijk om één van mijn plezantste en meest interessante taken als Gouverneur uit te voeren, 
namelijk de clubbezoeken. Ik heb wel nog het –geluk gehad om vóór de lock-down 16 van de 56 clubs 
fysiek te kunnen bezoeken. Ik werd overal heel goed en enthousiast ontvangen, waarvoor nogmaals mijn 
dank. Plots was het toen gedaan, maar we zijn er toch nog in geslaagd om 12 clubs virtueel te bezoeken. 
Het is niet hetzelfde, maar heeft mij toch geleerd dat de meeste clubs niet bij de pakken zijn blijven zitten. 
Deze clubs zijn direct overgeschakeld naar het virtuele en hebben nieuwe initiatieven genomen voor hun 
werking en om hun fondsen op peil te houden om zo hun sociale doelen te kunnen blijven helpen.
Mag ik toch ook ons eigen internationaal fonds LCIF nog eens in de schijnwerper zetten?
Ons eigen Fonds helpt onze clubs en district om anderen te helpen. Waar LCIF financieel kan bijspringen 
gebeurt dit spontaan, zie maar naar onze Nationale Mondmaskeractie van vorig jaar waarvoor LCIF ons 
heel snel $ 100.000 geschonken heeft om hier de lokale noden te helpen lenigen.
Ons MD krijgt nog altijd meer van het LCIF dan dat het eraan geeft.
Ook de clubwerking en gewest- en zonewerking komt stilaan terug op gang. Ik verneem dat er reeds clubs 
coronaproof fysieke activiteiten organiseren en die reeds druk bezig zijn om hun normale werking voor 
te bereiden. Ik ben ervan overtuigd dat onze gewesten, zones en zeker onze clubs deze crisis goed zullen 
overleven.
Dit is de laatste Flash van dit Lions-jaar en ik wil jullie dan ook allen hartelijk danken voor jullie blijvende 
en enthousiaste werking ook tijdens een moeilijke periode.

Blijf betrokken bij ‘We Serve’ en hou jullie gezond. 

Frank Arbyn, Gouverneur Lions District 112A 2020-2021
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BYE BYE
Dit is onze laatste Flash!
Jarenlang probeerden Jean-Michel Meertens (LC Brugge) en ikzelf een boeiende Flash samen te stellen. De samen-
werking verliep vlekkeloos. Soms waren we het niet eens over de domme moppen, maar wél over de kracht van korte 
berichten die we met jullie wilden delen. Dankjewel Jean-Michel!
Past-Gouverneur André Goethals neemt de fakkel over. Hij zal jullie ongetwijfeld snel informeren.
Dank voor jullie talrijke artikels!
Het is belangrijk jullie inspanningen en verwezenlijkingen met alle clubs te delen. We mogen best trots zijn op het 
lionisme!
We serve!

Caroline Vanwynsberghe – Past Gouverneur 2013-2014 – LC Oostende BO4

Moving Diner
Maandag 10 mei hield LC Lokeren een Moving Diner in plaats van 
de ondertussen ‘gewone’ ZOOM-meeting. Het gevolg is o.m. dat het 
verslag als volgt begon: ‘De vorige vergaderingsverslagen begonnen 
meestal met …één voor één komen de leden op het scherm ……. Niet 
deze vergadering , want het is ‘moving diner‘! Dit outdoor-event , waar 
heel veel leden al een tijdje hebben naar uitgekeken, werd voorgesteld 
en georganiseerd door het team Pieter en Paul De Meirsman.’.
Bij het aperitief en voorgerecht is het al heel duidelijk dat iedereen 
super enthousiast is om onder corona-veilige (4 personen: gastheer 
en 3 gasten, en buiten) omstandigheden in kleine groepjes in tuin/
terras van één van de gastheren elkaar lijfelijk te ontmoeten en bij te 
praten met een goed diner en aangepaste wijnen (geen werk voor de 
gastheer, want geleverd door een traiteur). Wat doet dat deugd!
Een schitterend idee, zeker na de lange covid-periode waar enkel digitale vergaderingen mogelijk waren, de gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten in “’t echt”.

Johan De Clerck - Secretaris LC Lokeren

River Clean up actie
Het was nog eens leuk buiten te komen om nog een activiteit te organiseren.
LC Geraardsbergen is de samenwerking aangegaan met River Cleanup en 
op zondag 2 mei hebben we de oevers van de Dender in Geraardsbergen 
opgekuist.
6x bubbels en 15 personen in totaal hebben ruim een uur gewandeld en 
zwerfvuil opgehaald.
4x volle vuilzakken bij elkaar voor een totale afstand van 5,4 km (G4 + G5 + 
G6).

Geert  Lenvain - LC Geraardsbergen

 ƕ Op de virtuele Internationale Conventie Douglas X. Alexander werd verkozen tot onze 
nieuwe International President?  In dit filmpje maak je kennis met de ‘Board of Directors’

 ƕ LIONS BAD (virtueel) fantastisch was en op Focus TV te zien was? Bekijk het hier

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.facebook.com/ojas.chitnis/videos/291263289020408
https://www.focus-wtv.be/nieuws/lions-bad-festival-gaat-digitale-toer-op
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30e Districtsconventie  D112A
Zaterdag 24 april 2021 hield ons District 112A zijn 30e Lenteconventie. Spijtig genoeg voor de tweede maal virtueel. 
Voor deze virtuele Conventie hadden we gekozen om de verkiezing van de inkomende functies en de stemming over 
de rekeningen van vorig jaar en het budget voor volgend jaar op voorhand en digitaal te houden. We hadden hiervoor 
afspraken gemaakt met de firma Sinergio. Om de leden toch de kans te geven om meer informatie te verzamelen 
over de rekeningen en om hen toe te laten vragen te stellen heeft onze Districtspenningmeester een vragenuurtje 
georganiseerd via ZOOM. Op deze manier kon iedereen die het wou, goed geïnformeerd zijn of haar stem uitbren-
gen. Dit vragenuurtje werd zeer geapprecieerd door de deelnemers.
De eigenlijke Conventie werd via Life Stream (YouTube) bij de leden gebracht.
De Conventie werd gehouden in de Studio Unboxed te Buggenhout, en dit volledig corona-proof. We hadden er ook 
voor geopteerd om de meeste onderwerpen ‘live’ te brengen en de Conventie kort te houden (we zijn dat virtuele wel 
degelijk moe).
Spijtig genoeg kwam de gekende ‘Murphy’ bij het begin van de Conventie ons ook bezoeken, waardoor we noodge-
dwongen met een 20-tal minuten ‘retard’ gestart.
Verder is alles verlopen zoals het moet en zoals het gepland was.

Frank Arbyn , Gouverneur Lions District 112A

Verkiezingen bij LC Kortrijk BUDA
Een tijdje geleden hebben onze verkiezingen plaatsgevonden. Ook al is het de 2de 
keer sinds onze oprichting, toch zag het er deze keer ietwat anders uit. Inderdaad, 
zoals waarschijnlijk bij velen, was het dit jaar een virtueel gebeuren. Onze incoming 
voorzitter, Marianne Impens, had een korte speech voorbereid. Om ‘haar’ nieuwe be-
stuur voor te stellen, en het virtueel toch enigzins spannend te houden, hebben de 
leden van het nieuwe bestuur zich, op haar teken, kenbaar gemaakt door elk hun 
gepersonaliseerd Lions mondmasker op te zetten! Zo konden de andere leden on-
middellijk herkennen wie er volgend werkjaar mee aan het roer zit. (Foto hieronder; 
onze voorzitter Marianne zit op de middelste rij uiterst rechts). De mondmakers met 
onze fanion werden gemaakt door Di-Jet in Amougies, het bedrijf van ons lid, Marie 
Gevaert. Bovendien zijn de maskers ‘Covid-approved’ door Centexbel. 

Sylvie Vankeirsbilck – LC Kortrijk BUDA

 ƕ Wie de Zondagkrant van 27 juni las kon niet naast het mooie artikel over studentenfonds 
LISA kijken. Het lezen waard! 

 ƕ Ondertussen ook LC Oostende BO4 en LC De Haan het LISA-project hebben opgestart?
 ƕ LC Izegem sponsort dit jaar de gift bags voor oncologische patiënten van de Sint-Josefs-

kliniek te Izegem. Het geschenk, samengesteld door de begeleidingsdienst, bestaat uit verzor-
gingsproducten die gebruikt kunnen worden voor zowel mannen als vrouwen.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.facebook.com/lionsmercurius/photos/a.1210986038917371/4772481099434496
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Voorzichtigheid is de moeder van de por-
seleinkast
Als lion beseffen we maar al te goed hoe groot én schrijnend de noden zijn voor Mensen 
met beperkingen, kansarme jongeren, eenzame ouderen…. 
Gezien de  meeste van onze projecten niet jong en hip zijn, worden we er telkens weer 
mee geconfronteerd hoe moeilijk en tijdrovend het is om subsidies aan te trekken want 
‘de kas is leeg’.
Als lionslid proberen we mee de ergste noden te lenigen. De donaties van de Lionsclubs 
in België (meer dan 5 miljoen euro per jaar!) gaan volledig naar goede doelen waarbij de 
werkingsfondsen dan nog worden gedekt door eigen bijdragen!
Al deze fondsen worden door de Lions zeer goed beheerd. Het is onze sterkte en geeft 
ons het broodnodige vertrouwen bij onze sponsors. Zij weten dat hun bijdragen door de 
Lions goed, correct en eerlijk worden beheerd. Om maar te zeggen als “een goed huis-
vader”. Helaas verdwijnt dit alomgekende begrip uit ons wetboek. De goede huisvader 
sneuvelt op het veld van neutraliteit en gendergelijkheid. Hij wordt vervangen door het 
begrip ‘‘voorzichtig en redelijk persoon’. 
Laat er ons blijven over waken dat de gelden en sponsoring die we aantrekken goed, ef-
ficiënt en rechtmatig worden besteed. Laten we die blijven beheren als een voorzichtig en redelijk persoon. Meer 
nog, laten we die zoals vanouds blijven beheren als een goed huisvader!

Peter De Baets - Voorzitter LC Westkust De Panne 2020-2021

Voor ieders mondje
De Paasklokken vlogen ondertussen terug naar Rome maar met de hulp van Leo 
Club Roeselare werd deze lente de Paaseitjesactie opnieuw gelanceerd.
Fondant, melk, wit, pistache, crunch, caramel, vanille, praliné of advocaat, voor 
elk wat wils. Voor ieders mondje de favoriete smaak! Hemelse chocolade, pure 
ambacht en met veel liefde én coronaproof ingepakt door onze Leogirls van Roe-
selare. Honderden kilo’s verdeelden we. Van Heuvelland over Aalst tot Alken... 
onze eitjes reisden door gans Vlaanderen. Bedankt daarvoor! Bedankt om zo 
trouw te zijn. Bedankt om te willen smullen voor het hogere doel... onze goede 
doelen. De jongeren van VZW Onze Kinderen verwenden we ondertussen met 
reuze-chocolade-paashazen want ook zij verdienen een mondje vol chocolade! 
Tot volgend jaar!

Leo Club Roeselare

 ƕ Het Lions logo was prominent aanwezig op de “World Refugee Day 2021” in Kraainem. 
De voetbalcompetitie met vluchtelingen in België en Special Olympics atleten toonde de weg 
naar inclusie. Het event werd ondermeer ondersteund door het Europees Parlement en SOB 
waarmee Lions samenwerkt in het gezondheidsprogramma voor atleten met intellectuele be-
perking. Ook onze Lions Foundation (LCIF) is actief op het vlak van inclusie met “Mission: Inclu-
sion”. Het was een plezier en genoegen om te zien hoe vriendschap groeit via sport. Medailles 
genoeg voor alle deelnemers. 

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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De hemel verdiend ?
Neen, natuurlijk niet, maar het deed vooral deugd en het heeft mij extra energie gegeven. 
Over wat hebben we het hier? Sinds een twintigtal jaren gaat LC Oostende maandelijks naar 
de Voedselbanken te Kuurne voor transport van voedsel en drank naar Poverello Oostende. 
Zelf was het voor mij de eerste keer. Ik stond ’s morgens vroeg om 7u15 stond met mijn 
jongste dochter Amélie aan Poverello voor het ophalen van lege koelbakken. Deze kregen 
we mee van een overvriendelijke Zuster Annie en weg waren we naar Kuurne. Dat is wel 
een eindje, maar met Amélie krijg je dat gemakkelijk volgepraat. In Kuurne moesten we dan 
de camionnette vol laden met verse groenten, zuivelproducten, diepvriesproducten, flessen 
fruitsap, zakken aardappelen enz. en al snel waren we terug onderweg naar Poverello. Nog 
vóór 10 uur was alles uitgeladen en konden we terug aanzetten naar huis. We kregen nog 
een doos koeken van Zuster Annie en zeker drie keer een bedanking waarop ik haar bedank-
te voor al wat zij doet. Het deed haar zichtbaar veel deugd en ook wij waren “de hemel te rijk”. 
Dit gevoel zullen mijn collega Lions eerder ook gehad hebben. Ik wil hen bedanken daarvoor 
en anderen oproepen hetzelfde te doen. Wat is 3 uur in een mensenleven ? Wat is mooier dan de medemens helpen 
? Het zit vaak in kleine dingen waar er te weinig oog voor is in onze jachtige maatschappij. 

Arnaud Cornille – voorzitter LC Oostende

YAA 14e editie (2020-2021)
Dit jaar werden drie Lions Young Ambassador Awards uitgereikt aan verdienstelijke jongeren als erken-
ning voor hun voorbeeldfunctie in onze maatschappij. 
Sarah Vermeeren (17 j., LC Waregem Ascot) studeert aan het Hemelvaart College te Waregem waar ze 
klasverantwoordelijke is en studentenwerk doet in bejaardentehuis ‘De Meers’. Ze is reeds 2 jaar monitor 
bij JOMBA, dat vakantiekampen organiseert om jongeren met een beperking een leuke vakantie te be-
zorgen.
Iban Bogaert (17 j., LC Oostende BO4) zit in het 6° middelbaar aan het Immaculata College in De Panne waar hij in 
de leerlingenraad zetelt en meewerkt aan diverse activiteiten voor zijn medeleerlingen. Hij is medeorganisator van 
Levensloop (tvv Stichting tegen Kanker) en Kebene, een weeshuis in Ukuanda, Kenia, waar hij in 2019 ook hands-on 
werk verrichtte.
William Arnone (16 j., LC Oostende BO4) woont in De Haan. Bij hem werd in 2016 het MoyaMoya syndroom vastge-
steld, een zeldzame neurologische pathologie waarvoor hij uiteindelijk in Zürich behandeld werd. Sinds dan is zijn 
missie om met zijn muziek blijdschap en levensvreugde door te geven aan anderen; hij schrijft zijn eigen songs en 
nam deel aan The Voice Kids.
De jury, samengesteld uit drie niet-Lions leden verkoos Iban Bogaert als Eerste Laureaat; William en Sarah werden 
respectievelijk tweede en derde laureaten.
Eerste Laureaat Iban Bogaert werd door District 112A afgevaardigd naar de (ook virtuele) Nationale wedstrijd te 
Brussel. Daar werd Noor Vanreet (LC St-Truiden Sarchinium) als Eerste Laureate geselecteerd en gaat zij door naar 
het Europa Forum, waar zij haar project op Europees niveau zal voorstellen.
Nel Top (LC Oostende BO4), de nationale winnares van 2019-20, werd op de Europese wedstrijd uitgeroepen tot Eer-
ste Laureate. Hartelijk gefeliciteerd ! Zij wint tevens een geldprijs van € 3000.

Christian Gelijkens – LC Waasmunster Scaldiana – Commissie YAA District 112A

 ƕ Lions Club Torhout het afgelopen coronajaar niet stil zat en vier organisaties gelukkig 
maakte : Cirkant, Rozenweelde, De Stip en ‘t Veld.Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.lionsbelgium.be/nl/commissies/commissies-jeugd/young-ambassador-award/
https://www.kazou.be/jomba/over-jomba/
https://www.levensloop.be/?gclid=EAIaIQobChMIqf3Iho3s7wIViKztCh1XtwG-EAAYASAAEgJA9PD_BwE
https://kebene.com/
https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/moyamoya/
https://consent.youtube.com/ml?continue=https://www.youtube.com/watch?v%3DUN3Qd5MQ7Pc%26feature%3Dyoutu.be&gl=BE&hl=nl&pc=yt&uxe=23983172&src=1
https://www.lionsbelgium.be/nl/product-categorie/internationaal/
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Een vredeposter vol Covid 19
Ondanks de hindernissen door Covid 19 hebben we weer een mooie 
Vredeposter editie mogen beleven. Veel tekeningen waren dit jaar ge-
inspireerd op het thema Corona. Wat een mooie combinatie opleverde 
van Vrede en Corona. Met wat creativiteit zijn we tot een aangepast 
concept gekomen met de commissie Vredeposter die een nieuwe di-
mensie heeft gegeven aan deze tekenwedstrijd. Daar de jurering niet 
in zijn bestaande vorm kon doorgaan hebben we aan de scholen zelf 
gevraagd om hun top 3 te bepalen. Vele scholen hebben een heuse ju-
rering opgezet  hiervoor. We hadden dan nog de drie hoofdprijzen die 
door de leden van onze club zijn gekozen. Alle tekeningen staan op onze 
Face-book pagina en leden konden zo hun voorkeur bepalen. We kon-
den we een betrokkenheid zien bij vele leden die een onderbouwde top 
3 doorgaven. Onze Face-book wedstrijd is immers al jaren een groot succes. Het opzet is om zoveel mogelijk likes te 
verkrijgen bij je tekening. De klas met de hoogst gemiddelde score mag op onze kosten naar de cinema. De scholen 
promoten dit erg onder de leerlingen, ouders, familie en vrienden. Dit resulteert in duizenden likes, duizenden mensen 
die op een mooie manier in contact komen met de Lions.

Carl Decq - LC De Haan-Permekeland

Mama’s dagje
Op 9 mei j.l. organiseerden de Herzeelse Lions de 21ste editie van hun ‘Moeder-
dag Ontbijtactie’.
Via de online webshop werden uiterst verzorgde ontbijtpakketten verkocht, die 
konden worden afgehaald bij een 13-tal lokale handelaars. 
De actie werd gepromoot via sociale media en ondersteund door een lokaal 
verankerde promotiecampagne. Per 100 verkochte ontbijten schonken de Her-
zeelse Lions een leuke prijs weg! Een van de hoofdsponsors van de actie zorgde 
voor de kers op de taart door een wellness-weekend in Durbuy te schenken. Het 
logistieke proces kreeg een coronaveilig jasje en alle vrijwilligers ondergingen 
een sneltest alvorens aan de slag te gaan. De actie werd met meer dan 1.500 
verkochte ontbijten een waar succes.

Maarten Van Aerde – LC Herzele

 ƕ Een paar duizenden brillen naar Le Havre werden vervoerd om daar hersteld te worden. 
Hier het filmpje!

 ƕ LC Oostkamp op de (virtuele) Nationale Conventie van 5 juni 2021 de 1ste prijs van het 
Nationaal Werk kreeg? Zij ontvingen 18.000 euro voor hun project Xmas-4-all.  .Wie de Natio-
nale Conventie niet volgde, kan deze nogmaals hier integraal bekijken. 
 ƕ LC Tielt een prachtige wandeling maakte met de club leden in en rond Doomkerke. Alles 
verliep perfect volgens de geldende corona-maatregelen. Wandelen in bubbels en de aanslui-
tende drink aan tafeltjes op voldoende afstand van elkaar.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=1789226257917024
https://www.lions-oostkamp.be/projecten/xmas-4-all/
https://www.youtube.com/watch?v=Mp9pbVYPUDU
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LCIF DAY
De Europese Lions hadden besloten clubs aan te moedigen om op of rond 12 juni 2021 een geldinzamelingsactie te 
houden om onze werking in de kijker te stellen
Veel landen in Europa, maar ook in de rest van de wereld, organiseren regelmatig grootschalige, gecoördineerde eve-
nementen. Ter ondersteuning van onze wereldwijde LCIF-campagne 100 kwamen de Lions of Europe, via de Lions 
Taskforce Europe, met het idee 
De Lions van Zwitserland organiseren elke 5 jaar een nationale leeuwendag, waaraan bijna alle clubs deelnemen, 
op straat, etc... De leeuwen van Frankrijk organiseren ook regelmatig een “Journée Nationale des Lions de France”. 
Bedoeling is om met het MD, het district en de zones dit te organiseren, waarbij we  allen meedoen. We moeten onze 
ingesteldheid van ‘we serve’ beklemtonen om één prioriteit expliciet te steunen met een fundraising actie ter gunste 
van onze “Global Cause” Kinderkanker om te worden gebruikt voor ziekenhuisapparatuur, en begeleiding van de kin-
deren, wetende dat de overlevingskansen in een rijk land 80 % zijn, maar terugvallen op 10 tot 20 % elders.

Jan Robyn – LC Heuvelland

Winterspelen 2021
We’ll meet again! Niet alleen denken alle Lions zo, maar ook de atleten van Special Olym-
pics. Daarom worden er dit jaar in oktober de Winterspelen georganiseerd. Deze gaan door 
in Landgraaf van 13 tot en met 15 oktober 2021. Aangezien het een kleine editie is zullen 
er maar 3 gezondheidsprogramma’s worden aangeboden. Namelijk Healthy Body, Health 
Promotion en Diabetes Prevention. Om alles in goede banen te leiden zijn we nog op zoek 
naar een 4-tal Lions vrijwilligers en enkele reserve personen om samen met studenten dit 
gebeuren gedurende 2 dagen in goede banen te leiden. Dankzij deze waardevolle samen-
werking krijgen de atleten niet alleen een betere gezondheid, maar ook de studenten krij-
gen een beter zicht op de gezondheid van de atleet met een verstandelijke beperking.  Voor 
de atleet is dit een feest en dit kan je zien aan de vele lachende en dankbare gezichten. Zin 
om deel uit te maken van dit feest? Voor meer informatie kan je me steeds contacteren.

Emilie Martens - Sohap verantwoordelijke  D112A - LC Gent Centinelle

175 woorden
Een crisismanageropleiding, nergens kan je dat beter leren dan door regelmatig een artikel te schrijjven voor de flash.
Een crisismanager moet met beperkte middelen maximaal rendement genereren.
De aspirant-journalist moet met beperkte 175 woorden maximale info en enthousiasme genereren.
De onverbiddelijke – maar toch lieve – redacteur, koortsachtig en moedig haar troepen aanmanend haar van een 
artikel te voorzien, eindigt onveranderlijk en onverbiddelijk met de harde uitspraak “175 woorden”.
De eerste 280 woorden, dat is niet moeilijk. Staat er gelukkig een teller onderaan de PC, en die kan je ook niet verval-
sen om het liquidatieproces in goede banen te leiden. Ja, nog drie woordjes af, goed, 277, nog 102 te gaan, en zo leer 
je het economisch principe van weinig woorden en toch veel zeggen. Zou het een suggestie zijn om deze discipline 
als lions-werk voor politiekers te lanceren ? 
175 woorden, en wee je gebeente als je erover gaat, en eronder, dan ben je pas een loser.
Maar we worden slimmer. De woordenmeter telt geen cijfers. Kunnen we in morse schrijven, en lekker erover gaan… 
foei.

Jan ROBYN – LC Heuvelland

(noot van de redactie @Jan: het zijn er 181…😉 ☺)

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


JUNI 2021   I  9flashLIONS

WWW.LIONS-112A.BE

De Council Chairperson aan het woord…
In den beginne wat terreinverkenning, wat testen waar elkeens prioriteiten liggen – ervan 
uitgaand dat we het 2e Lions/Covid-19 jaar achter de rug hebben. Moeilijk voor de clubs, 
moeilijk voor de ganse Lions-hiërarchie, moeilijk voor iedereen!
En nu – op naar een ‘normaal’ Lionsjaar!
We zijn wat bezorgd over de financiën – gaan we ledenverlies lijden t.g.v. Corona – we hopen 
van niet, we vrezen van wel. Minder leden betekent: minder vrienden, minder We Serve, min-
der fondsen en dus minder uitgeven….! 
Maar het Lionsjaar 2021-2022 moet een jaar worden dat bruist van de activiteit:
• In het recente verleden hebben vele clubs schitterende We Serve-initiatieven genomen – 

daarover MOETEN we communiceren!
• 2021-2022 moet HET jaar van de vriendschap worden, life!
• Velen rekenen op ons – wij MOETEN onze rangen versterken met nieuwe leden – meer 

handen en hoofden, meer ideeën, meer inzet, méér We Serve!
Het nieuwe Gouverneursteam is me reeds danig bevallen – de ideëen en de ‘grinta’ zijn er. We 
reden allen samen gedwongen een hele tijd met de handrem op, we rekenen op jullie allen 
om nu ‘volle gas’ te geven!

Patrik Vervinckt – Council Chairperson – LC Dendermonde

Elk nadeel heb zijn voordeel
Het zijn ietwat barre tijden voor serviceclubs.  Ten einde de inkomsten toch ietwat op peil te houden is het zaak om 
“out of the box” te denken en te handelen. Bij Lionsclub Geraardsbergen proberen we dit zo goed mogelijk te doen 
door het opzetten van nieuwe initiatieven. De meest recente telg in de familie was onze Moederdagactie waarbij 
we naar keuze een brunch of een driegangenmenu aanboden.  Ook qua sponsoring introduceerden wij een nieuw 
concept waarbij lokale handelszaken voor een bescheiden bedrag een promotioneel aanbod konden voegen bij de 
afgehaalde maaltijden.  Alle promoties werden gebundeld in één omslag met als motto “Shop lokaal!”.  Bij een eerste 
editie van een initiatief is het steeds moeilijk om vooraf de mate van succes in te schatten en dus hadden we geen 
uitgesproken verwachtingen.  Met meer dan 200 bestellingen klopten we de prognoses van de meesten onder ons. 
En zo hebben we misschien een blijver gecreëerd voor de de volgende jaren.  Zoals Johan Cruijff het ooit stelde: “Elk 
nadeel hep zijn voordeel”.

Marc Temmerman – LC Geraardsbergen

Ontbijt for life
‘Ontbijt for life’ op 9 mei is een succesvol sociaal initiatief van LC Den-
dermonde geworden. De netto opbrengst van +- 2.500 euro gaat dan 
ook integraal naar de sociale projecten wie wij in regio Dendermonde 
ondersteunen. De helft van de opbrengst gaat naar de “Lions Club SIS-
KA-winkel”. Een “shop-in-shop”, waar de kinderen en de gezinnen van 
De Tondeldoos VZW terecht kunnen voor schoolmateriaal, hygiëne 
producten en gezonde voeding. Lions Dendermonde staat in voor de 
financiering van de aangeboden producten. Dit project draagt bij aan 
de bestrijding van kinderarmoede in onze regio. Voor de toekenning van 
de andere helft konden klanten zelf een doel uit onze lokale selectie van 
socio-maatschappelijke verenigingen kiezen. Deze sociale doelen maakten zelf dan ook met plezier promotie voor 
onze actie! LC Dendermonde verzorgde de samenstelling van de pakketten en de afhaal en aan huis levering. Een 
flyer met dankwoord en meer info over onze clubwerking werd toegvoegd.  We Serve!

Lawrence Steeman – LC Dendermonde

http://www.lions-112a.be
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VREDESPOSTER
Tijdens de lenteconventie van 24 april werden de winnaars van de vredesposterwedstrijd bekend gemaakt:

1ste prijs : LC Oostende, Saar Baekelandt                  2de prijs: LC Oostende BO4, Lotte Goderis

               3de prijs : LC De Pinte Millennium, Noria De Smedt

 ƕ De 104de Internationale Conventie 2022 doorgaat in New Delhi van 1 tem 5 juli 2022? 
Alle info hierWist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://lcicon2022delhi.com/index.php?fbclid=IwAR3jZ56przRsBB30K5IFsnGMq9hHRuTjI8YhRrBTg4WSd4YRLCW3pyzP1lk
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Het nijdig beestje
Nadat Corona eerder al zorgde voor de afgelasting van de Internationale Conventie 2020 te Sin-
gapore en de verplaatsing van het Europaforum 2020 naar 2021, slaagt dit nijdig beestje er ook 
dit jaar weer in om onze plannen te dwarsbomen. Er is echter licht aan het einde van de tunnel !
LCICON MONTREAL 2021 werd vervangen door een virtuele LCICON die op dezelfde datum door-
ging. Ongeveer 85 Lionsleden schreven hiervoor in.
EUROPAFORUM THESSALONIKI 2021 
Tot op heden blijft deze doorgaan in oktober 2021. We volgen de situatie op en zullen de inschrij-
vingen openen van zodra er 100 % zekerheid is dat deze plaats vindt. Iedereen zal dan een per-
soonlijke digitale uitnodiging ontvangen. Stip de datum al, onder voorbehoud, aan in uw agenda/ 
7-9 oktober 2021.
Wij zullen in navolging van de succesvolle editie te Talinn (waar we eerst Helsinki aandeden om 
te eindigden in St. Petersburg ) weer voorzien in een korte pre en post forum reis waarvan de 
grote contouren reeds vastliggen … 
Hope to meet you soon. 

Bernard De Dobbeleer - Commissie LCICON en Europaforum – LC Ronse-Renaix

Growfunding
In haar zoektocht naar de man achter de straatnaam Valentin 
Henneman in Oostkamp, stootte Heemkring Oostkamp op zijn 
verloren gewaand portret van de Brugse drukker Pieter Raoux. 
Heemkring Oostkamp zou het een bijzondere eer vinden dit 
werk te kunnen aankopen, restaureren en het een nieuwe thuis 
geven in Oostkamp. Maar hoe kan een heemkundige kring 7.000 
euro inzamelen op 2 maanden tijd? 
Heemkring Oostkamp zocht contact met Lions Club Oostkamp 
en stelde voor om samen een crowdfunding op te zetten. Het 
principe is eenvoudig: iedereen kan bijdragen in de vorm van 
een ‘reward’. Je doneert een bijdrage en in ruil krijg je iets te-
rug. Belangrijk is dat zo’n project “alles of niets” is. Wordt het 
streefbedrag niet behaald, dan krijgt iedereen zijn donatie terug. 
Voor Lions Club Oostkamp is dit een mooie kans om zijn werking zichtbaarder te maken. Voor Heemkring Oostkamp  
www.growfunding.be/hennemanherontdekt

Luc Gillemon – LC Oostkamp

Lions Boulevard
In samenwerking met Waregem Kinderstad, Pré Congé en Home Made Market organiseerde LC 
Waregem opnieuw hun LIONS BOULEVARD van 25 tem 27/06/2021.
Daar we nog steeds ons gezond verstand moeten gebruiken, had LC Waregem het festival op-
gesplitst in tijd slots van 2,5 u met gratis reservaties.
U kunt gratis reserveren op www.lionsboulevard.be 
Daar we graag iedereen een kans wilden geven, en we misbruik van het reservatie systeem wil-
len voorkomen,
vroegen we wel om bij het reserveren een drink/foodbon twv 10 € aan te kopen bij het reserve-
ren om misbruik te voorkomen.

http://www.lions-112a.be
http://www.growfunding.be/hennemanherontdekt 
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Welkom aan onze nieuwe leden
Club Naam Voornaam
Oudenaarde Vlaamse Ardennen Decraene Jonas
Torhout Vander Donckt Frederik

In memoriam

Club Naam Voornaam

LC Lokeren Van den Abbeele André

LC Kortrijk Leie Courcelles Jean

LC Oudenaarde Vergracht Paul

LC Zuiderkempen Heist-Westerlo D’Helft Aimé

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

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