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Beste Lionsvrienden,

Wat een vliegende start van ons nieuwe werkingsjaar ‘21-‘22.

•  Overstromingen                  
Na anderhalf jaar lockdown werden we begin juli letterlijk overspoeld door de dramatische gebeurtenis-
sen in Zuid-België. Enerzijds hebben vele clubs uiterst snel gereageerd, hulpgoederen verzameld of aan-
gekocht, en ter plaatse de zo nodige assistentie aangeboden. Anderzijds mocht de districts-noodrekening 
bijna 100.000 € ontvangen. District A hielp vele gesinistreerden met honderden witte electro- en verwar-
mingstoestellen, 5 ton was- en schoonheidsproducten en zoveel meer. Een vijftal bestelwagens en twee 
volle dertig ton vrachtwagens leverden aan het regionaal Lions-distributiecentrum in Battice. De bestem-
melingen werden geselecteerd via onze Lions-clubs ter plaatse. Op vandaag rest een goeie 31.000 € welke 
we selectief voor bepaalde steunacties zullen aanwenden.  Aan allen een dikke merci voor deze inspan-
ningen.

•  Werk van de Gouverneur  ‘KINDERARMOEDE’ -  werkingsjaren 21-22 én 22-23          
17 oktober 2021: Dag tegen kinderarmoede.  Als district vonden we de perfecte partner in de organi-
satie “Netwerk tegen armoede”. Heel binnenkort ontvangen jullie een uitnodiging voor een interactieve 
gespreksavond op maandag 8 november in Zaal Westkouter te Deinze. Iedereen is welkom, zelfs jullie 
partner omdat we weten dat kinderarmoede bij mama’s of oma’s heel gevoelig ligt. Niemand minder dan 
Heidi Degerickx, Dr. in Sociaal Werk, gekend van het VRT programma “De zevende dag”,  komt op vlotte 
wijze dit thema doorlichten en uw praktische vragen beantwoorden.  Een unieke kans en een goeie basis 
om het Kinderarmoede-project in uw Lionsclub uit te bouwen of op te starten. 
                                                                                        
•  1 MEI 2022  -   Fier om Lion te zijn !             
Save this date.   “1 day – 3 Lions activities”  - Plopsa De Panne
1. Districtsconventie (top-organisatie van LC Zwevegem)
2. NASOC   alle MD112 LEO’s met hun sociale doelgroepen
3. We stimuleren alle clubs om die dag naar Plopsa te komen met hun eigen doelgroep qua ‘KINDER-

ARMOEDE’. Biedt onder begeleiding van vele clubleden een unieke dag aan een aantal kinderen en 
eventueel hun ouders! Samen realiseren we hun droom:  Méér dan 3.000 Lions en Leo’s, familie en 
sympathisanten, voor ontelbare overgelukkige kinderharten.

Luc Amez, Gouverneur Lions District 112A 2021-2022W
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Dank aan Caroline
Tja, Caroline legt de pen neer, en dat zullen we missen als redacteur. Als een dame 
met een grote persoonlijkheid, en een immer blijvende Lions motivatie en -ken-
nis, heeft ze altijd gezorgd voor een inhoudelijk sterke flash. Ze bleef onverdroten 
aandringen op artikels met degelijke inhoud. Het hoeft geen betoog dat dit het 
district verbindt, en meer dan we denken. We leren eruit en het houdt de spirit erin. 
Zeker in het afgelopen jaar dat wij meemaakten waren contact en info belangrijk. 
Een geschreven woord is m.i. vaak intenser dan een ‘zoom’ moment (in het woord 
zoom staan twee nullen). Belangrijk bij de uitgave van een club-tijdschrift zijn de 
informatie-inzameling, de selectie van de artikels en de algemene sturing en redac-
tie van het geheel. Daar heeft onze voormalige hoofredactrice voor de opvolgers 
onberispelijk pionierswerk geleverd. Zolang er telkens met belangstelling werd uit-
gekeken naar de volgende Flash was Caroline goed bezig. 
Ik suggereer dat zij voor deze uitzonderlijke prestatie, als trekkend voorbeeld én 
toonbeeld van wat  ‘We serve’ betekent,  een schitterende bloemtuil met 175 bloe-
men verdient. Merci Caroline.

Jan Robyn, LC Ieper Poperinge

Vanuit de redactie
De flash heeft een nieuw redactieteam dat bestaat uit de hoofdredacteur, André Goethals, past-gouverneur (LC Kor-
trijk) en de vijf gewestvoorzitters. De layout wordt verder verzorgd door Jean Michel Meertens (LC Brugge).
Dit alles onder het welwillend oog van Gouverneur Luc Amez. De redactie wenst Caroline Vanwynsberghe (past re-
dactieverantwoordelijke te bedanken en te feliciteren voor haar jarenlange inzet.
De flash zal 5 maal verschijnen, tussen de 15de en 30ste van de maand oktober, december, februari, april en juni … 
voor zover er voldoende artikels binnen komen.
De redactie bedankt de clubs en kabinetsleden van het district die zich de moeite getroosten om een artikeltje te 
schrijven over het reilen en zeilen van hun Lions-activiteiten… met de bedoeling dat de inhoud de lezer kan boeien 
(liefst dus geen schoolreisrelaas).
Om de flash luchtig te houden, zijn er twee regels die men niet zal vergeten: artikel maximum 175 woordjes (dus vrij 
kort) in word-versie (niet in pdf) en liefst met één of twee fotos in jpg formaat erbij.

André Goethals (LC Kortrijk), Guy Soetaert (LC De Haan Permekeland), Philippe Coen (LC Aalst), Peter De Poorter (LC 
Roeselare), Bruno Claeys (LC Sint Martens Latem) en Antoon Van Overschelde (LC Gent Leieland)

Waar blijft mijn papieren DIRECTORY?
Betreffende het Ledenboekje of Directory zijn er drie categorieën Lionsleden.  Allicht een dikke helft die er nooit of 
heel zeldzaam erin kijkt. Het zijn meestal die leden die de papieren versie willen afschaffen omwille van zogenaamde 
ecologische redenen. Begrijpelijk. Bij de andere helft van de leden heb je de ‘freaks of afficionados’ zoals gouverneurs, 
kabinetsleden en andere enthousiaste activisten… die redden het wel, want vinden sowieso de informatie op de 
website, zelfs indien dit veel logger is en niet altijd gemakkelijk, bijvoorbeeld vanuit de auto of tussen twee deuren.
Maar dan heb je vooral alle leden die toch meer dan af en toe in het boekje kijken (bijvoorbeeld bij een buitenclub 
bezoek of zonevergadering). Die zullen heel waarschijnlijk hun login en codenummer om op de website te geraken 
niet van buiten kennen en zullen bijgevolg 9 keer op 10 afhaken… wat een enorme achteruitgang betekent voor de 
contacten binnen onze vereniging!
Misschien moeten er geen 7500 directory’s gedrukt worden, maar hopelijk worden er nog gedrukt voor wie er om 
vraagt.  Waar blijft alvast mijn exemplaar, aub?

André Goethals, gemotiveerd lid bij LC Kortrijk.

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


OKTOBER 2021   I  4flashLIONS

WWW.LIONS-112A.BE

Hulp aan overstromingsgebied vanuit ons 
district A
Vanaf de dag volgend op de overstromingen deed onze gouverneur een oproep tot hulp voor de gesinistreerden van 
de Waalse overstromingen. Talrijke clubs hebben daarop positief gereageerd, waarvoor gemeende dank. Zo kon 
het district, na een eerste rit met auto en bestelwagen, liefst  drie maal met een grote camion, uitgeleend door de 
voedselbank West-Vlaanderen, oprukken  in de loop van augustus en september  naar Battice (Verviers), waar onze 
Lionsvrienden van district D een hangar ter beschikking hebben gekregen tot het dispatchen van de hulpgoederen bij 
de juiste mensen, in overleg met de ocmw’s ter plaatse. Ons district leverde vooral wit groot electromateriaal. Meer 
dan 200 frigo’s en wasmachines, maar ook tientallen droogkasten en  meerdere paletten electrische verwarmers. In 
de running  vonden we nog een sponsor die  een halve ton verf meegaf en ook nog  een volle palet voeding van bij 
Mulder. Als chauffeur van die vrachtwagenritten kan ik alle clubs verzekeren dat de Vlaamse Lions meer dan welkom 
waren en goed onthaald werden. De noden zijn, en blijven helaas, enorm!

André Goethals, gewezen GST verantwoordelijke van het district

 
 
“Overhandiging van het eerste kookplaatje van 50 stuks aan Gouverneur Jef D’Huvetter door Luc 
Amez. De elektriciteitskabel met stekker is de symbolische hulp-link tussen districten D en A. Immers 
de totale levering omvat 30 wasautomaten, 41 microgolfovens, 10 tafelfrigo’s, 23 gas kooktoestellen, 
30 stofzuigers.” 
6 augustus  Luc Amez  

http://www.lions-112a.be
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GLT info avonden
Na anderhalf jaar aan een zoomscherm gekluisterd te zijn, kunnen we met genoegen onze thema- en 
infosessies terug in real life aanbieden. Hierbij het overzicht voor dit Lionsjaar:
• Zaterdag 16/10/2021: infosessie voor clubsecretarissen en penningmeesters
• Maandag 8/11/2021: introductie-avond over kinderarmoede, het werk van de gouverneur
• Zaterdag 29/01/2022: atelier voor club-GMT over Youngs Voices
• Woensdag 11/05/2022: info-avond voor zone- en gewestvoorzitters
• Maandag 16/05/2022: info-avond voor nieuwe clubbesturen
• Info-avonden voor nieuwe leden gaan door in de maanden februari en maart en worden georganiseerd per ge-

west.
Meer informaties over deze activiteiten ontvang je het de uitnodiging.
Er is ook een korte powerpoint-presentatie van een 20-tal minuten ter beschikking over de GAT-werking in de club. 
Kan door de clubambassador gegeven worden. Contacteer hiervoor de districts-GLT.
Wij zijn er klaar voor!

Eddy Van Goethem, district 112A GLT

Voedselbanken – Delhaize Actie
Na de “corona-versie” van vorig jaar (geen vrijwilligers toegestaan) zal de actie van dit jaar gelukkig 
weer met vrijwilligers kunnen plaatsvinden en dit van 2 tot 8 december.  Dat is later dan gebruikelijk, 
maar tegelijkertijd geeft dat de clubs wat meer tijd voor recrutering en planning.
Voor logistieke en organisatorische vragen kunnen de West-Vlaamse clubs terecht bij Ignace Bosteels (LC Kortrijk) 
en de Oost-Vlaamse clubs bij Marc De Potter (LC Gent Gand).
Ik twijfel er niet aan dat ons District weer een voorloper zal zijn en een resultaat zal neerzetten dat mag worden ge-
zien.  Aan de clubs die, vaak om uiteenlopende redenen, nog niet eerder hebben deelgenomen, is dit het moment om 
zich aan te sluiten bij een actie die tot de kern behoort van wat Lions is of zou moeten zijn.  Voedselbanken is “We 
serve” pur sang.

Marc Temmerman, LC Geraardsbergen, districtsverantwoordelijke voedselbanken 

Medico brillenactie
De inzameling van brillenglazen en gebruikte brillen wordt in België gecoördineerd door vzw Medico 
Lions Clubs Belgium. Deze Vzw werkt nauw samen met Medico France, die een erkend LERC (Lions Eyeglass Recy-
cling Center) is. Op vraag van vele (deelnemende) clubs wordt de actie verdergezet, ook in 2021-2022.
Een videoboodschap kan bekeken worden via volgend adres: https://youtu.be/sqB0D51gt5k
Ingezamelde brillen (zonder brillen-etuis en bij voorkeur gestapeld in dozen met vermelding van aantal) kunnen 
steeds worden ingeleverd op de algemene vergadering van de Vzw’s, op de districtsconventies en ter gelegenheid 
van de nationale conventie (11 juni 2022).
De leden van het Bestuursorgaan van vzw Medico Lions Clubs Belgium danken alle clubs en leden voor hun inzet en 
vrijwillige bijdrage.

http://www.lions-112a.be
https://youtu.be/sqB0D51gt5k


OKTOBER 2021   I  6flashLIONS

WWW.LIONS-112A.BE

Europaforum Tessaloniki 
Na een jaar verweesd te hebben  toegekeken op de gevolgen van Covid & co is er eindelijk weer tijd voor the real stuff.
Thessaloniki is dit jaar gast stad geweest voor het Europaforum. Een dikke proficiat voor de organisatie om dit forum 
te hebben georganiseerd in deze barre tijden .
Met 68 deelnemers was MD 112 België  de grootste Europese delegatie op dit Forum.
We zijn niet voor niets afstammelingen van het dapperste volk in Europa. 
Op naar onze volgende afspraak op LCICon Montreal volgende zomer.

Bernard De Dobbeleer, LC Ronse-Renaix, verantwoordelijke reiscommissie 

Life members komen samen
Op initiatief van collega Life Members PDG-PCC Luc Steenhaut en PDG-PCC Henry Van den Daele werd voor het eerst 
een bijeenkomst van de Life Members  van ons District 112A georganiseerd.
D112A telt op heden 22 Life Members. 12 members konden aanwezig zijn, tevens  PDG-PCC-PID Elien Van Dille en 
DG Luc Amez.
In de voorbije maanden dienden we afscheid te nemen van Life Members PDG Jeroom Beernaert (LC Roeselare), 
Etienne Vanden Berghe (LC Blankenberge) en Paul De Dobbeleer (LC Ronse-Renaix). 
Bij de aanvang van de maaltijd werd een minuut stilte gehouden met aandacht voor wat zij aan onze Lions-beweging 
bijgedragen hebben.
Mogelijks krijgt deze bijeenkomst een regelmatig karakter. Het doel van deze bijeenkomst is om in een rustige sfeer 
Lions-vrienden te kunnen ontmoeten.
Maar wat zijn nu eigenlijk Life Members ?
Het Life Membership  wordt door de eigen club aangeboden aan verdienstelijke leden als dank en waardering voor 
hetgeen zij voor Lions hebben bijgedragen. 
De club betaalt een eenmalige bijdrage aan LCI (Oak Brook) waarna het betrokken lid verder levenslang vrijgesteld 
wordt van lidgelden aan LCI (niet van bijdragen aan het MD, het district en de club). Informatie via peter@pedepo.be  
of steenhaut.luc@skynet.be. 

Peter De Poorter, Secretaris District 112A, Life Member

http://www.lions-112a.be
mailto:peter%40pedepo.be%20?subject=
mailto:steenhaut.luc%40skynet.be?subject=
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25 jaar LC De Haan Permekeland
De club vierde op 11 september haar zilveren jubileum. Gouverneur Luc Amez en vertegenwoordigers van de peter-
clubs LC Blankenberge en LC Torhout waren van de partij. Het was een mooi feest waar het doen en laten van de club 
in de verf werd gezet en hulde werd gebracht aan de stichtende leden.
Voor deze bijzondere gelegenheid werd een boekje gemaakt over de clubgeschiedenis. Een kijkboek met een inspire-
rend overzicht van succesvolle fundraisings, cultuur en sport, vriendschap en verdriet, leadership en een kwart eeuw 
sociale betrokkenheid.
We zijn vandaag met 38 leden, waarvan 10 stichtende leden. Allen ambitieus en gedreven. Klaar voor de volgende 25 
jaar clubleven. LC De Haan Permekeland gaat voor goud.

Alex Favril, voorzitter LC De Haan Permekeland

Oldtimer for Charity
Zaterdag 11 september 2021: 
Een (h)echt team Evergemse Vrienden Vlaamse Valleien, 90 oldtimers, 5 stopplaatsen, een uitgekiend roadbook 
langsheen 220 km kronkelende wegen van de Vlaamse Ardennen tot Zeeland. Dit waren de ingrediënten voor de 11e 
OFC-rally. 
Ontbijt en briefing bij Pieter Tsjoen Racing Team in Wortegem-Petegem, start met de neus richting Roeselare.
Bij de aperitiefstop werd de eerste kleine honger de kop ingedrukt met warme hapjes, de droge kelen werden geblust 
met gerstenat van brouwerij Van Steenberghe. 
Op de middagstop – bij Promove Brugge - hadden de deelnemers de kans om hun rijvaardigheid op een afgesloten 
terrein te demonstreren. Samengevat: gierende banden , gillende co-piloten  en verbeten blikken afgewisseld met een 
brede lach. 
Aan het kasteel van Wippelgem werd het event afgesloten met een receptie en bbq voor 190 deelnemers, met Covid-
beperking, uw weet wel…
Dank aan alle sponsors en ( Lions-) deelnemers. Met een netto-opbrengst van 23.400 euro zijn we fier op onze ge-
slaagde editie. 
Noteer alvast 24.09.2022

Michel Daeninck, LC Evergem Vlaamse Valleien

http://www.lions-112a.be
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Geraardsbergen River Clean Up
Lions Club Geraardsbergen heeft de jeugd aan het opruimen gekregen tij-
dens de World Clean Up day van zaterdag 18 september 2021 in en rond het 
stukje Dender dat onze stad doorvloeit.
Niet minder dan de KSA Geraardsbergen (met 20x leden) en JNM (met 10x 
leden) alsook onze eigen jongeren afdeling van de Leo’s zijn op het aanbod 
ingegaan om hun bijdrage aan een propere Dender te doen. Samen zijn zij 
erin geslaagd om 98 kg zwerfvuil op te rapen. Vuil dat NIET met de andere 8 
miljard kilo plastic de oceanen zal instromen. Dankzij de goede samenwer-
king met de dienst Milieu en de logistieke steun van stad Geraardsbergen zijn 
we zeker dat het afval zal gerecycleerd worden.

160 Geschenkboxen in Harelbeke
De mannen achter Lions Harelbeke LIederik en AD Delhaize Vichte hebben 160 ge-
schenkboxen geschonken aan de Sociale Kruidenier van vzw  de Oever en welzijns-
schakel de Spie.
In de boxen zitten een assortiment aan voedingswaren, een extraatje voor in de vaak 
duurdere septembermaand.
“De boxen worden verdeeld zodat de gezinnen deze maand een extra duwtje in de 
rug, krijgen” legde Marc Baesen van Lions Harelbeke uit. Zo’n 200 gezinnen en al-
leenstaanden doen maandelijks een beroep op de steun van de Sociale Kruidenier.

LC Harelbeke Liederik vierde haar 25 jarig jubileum met één jaar vertraging omwille van Corona.
Het werd  een prachtige avond met een benefietconcert met Eternal Light by de Chorale, met ook een optreden van 
pianist  Liebrecht Vanbeckevoort.

http://www.lions-112a.be
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Familiedag “Like an Italian”
Met de Leo’s, LC Oostende en LC Oostende BO4 
Door Covid-19 in 2020 jammer genoeg niet mogen doorgaan, maar op zondag 22 au-
gustus 2021, de zon al piepend door het wolkendek, was het dan zover! We zakten met 
vele leden af naar de jaarlijkse familiedag in de Polé Polé Beachbar, voor de gelegen-
heid ondergedompeld in de Italiaanse sfeer met aangepaste muziek op de achtergrond. 
Glunderende gezichten van allen die aanwezig waren, elkeen genoot met een glaasje 
wijn van al het lekkers dat de chef te bieden had, maar bovenal van het gezellig samen-
zijn en de gelegenheid om heel veel bij te praten!

 Anneke Delannoye, voorzitter LC Oostende BO4

Jumelage LC Damme-Zwin en LC Bens-
berg-Schloss
In het weekend van 10 tot 12 september verbroederden Lions Club Damme-Zwin en Lions Club Bensberg-Schloss. 
De idee kwam eigenlijk van past-voorzitter Benoit Jacxsens. Zijn zoon Thomas werkt voor Bayer in Duitsland en is er 
lid van Lions Club Bensberg-Schloss. 
Omdat Lions ook de internationale verstandhouding uitdraagt leek een ‘jumelage’, of ‘twinning’ zoals dat heet, een 
logische stap.
Franky Lycke, die daar nu voor verantwoordelijk is, vertelde dat het dit jaar de moeite zal zijn. Op 1 oktober komt 
Queen tribute band Mercury Rising naar het cultureel centrum in Scharpoord. ‘’t Zal weer een ferme fjeeste worden’ 
zegt Thomas die het West-Vlaams nog niet verleerd is
Samen met Koen Van Zandweghe, Nico D’Andrea en mijn vader hebben we in de aanloop naar dit weekend dan ook 
regelmatig virtuele meetings met onze respectieve clubs opgezet om mekaar te leren kennen. Covid-19 mag dan wel 
de eigenlijke jumelage wat vertraagd hebben, maar als we een iets uit die periode geleerd hebben dan is dat dat we 
met de moderne communicatiemiddelen makkelijk bruggen kunnen slaan. En dat is waar Lions goed in zijn. Lions 
bouwen en breken niet af. Districtsgouverneur Luc Amez gaf tijdens de academische zitting een speech over Lions 
Clubs International Foundation (LCIF). 

Foodbank Golf Trophy
Door de pandemie  was het moeilijk om onze jaarlijkse filmavond in te richten, met het onmiddellijk gevolg dat onze 
sociale kas leeg ging blijven. Handen uit de mouwen dus, en onze fundraisingcommisie kwam op de proppen met 
alternatieve ideeën: in juni organiseerde Xavier Beernaert een wijnbotteling met een twintigtal leden in de grootste 
ambiance. Dit bracht 12.000 euro op.  Maar dat was maar een voorloper van  een nog groter succes: het inrichten 
van een golftornooi in september! Vriend Nicolas Karadjan, architect van het gebeuren, had het geweldig idee geen 
klassiek Lions golftornooi te organiseren, maar beter met de aantrekkelijke titel van FOOD BANK GOLF TROPHY. 
Onmiddellijk een schot in de roos, met een winst van 20.000 euro voor een eerste editie! De cheque werd de avond 
zelf, tijdens het dîner overhandigd aan de voorzitter van de Belgische federatie Voedselbanken Piet Van Themsche en 
Ignace Bosteels, gedelegeerd bestuurder voedselbank West Vlaanderen. LC Kortrijk leeft en mikt nu nog naar hogere 
cijfers… te meer dat al 25.000 euro uitgegeven werd voor de Waalse overstromingen. We Serve!

Artikel geschreven door een enthousiast lid van LC Kortrijk

http://www.lions-112a.be
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Zottegem 4 Ensival
Ensival, school in het overstromingsgebied  in Wallonië
We hebben onze actie “Zottegem4Ensival” gisteren afgesloten met een aperitief op de markt van Zottegem, waarbij 
we ook het (voorlopig) resultaat hebben bekendgemaakt.
Op één week tijd hebben we 51.344 euro opgehaald, welk bedrag nog zal oplopen komende dagen.
We hebben een intense campagne gevoerd om onze actie bekend te maken:
- banner op het stadhuis van Zottegem
- groot ledscherm aan Delhaize in Zottegem
- Kranten HLN – Nieuwsblad
- Lokale online websites
- Radio Mfm
- TV Oost
- persoonlijke mailing door alle leden naar vrienden, kennissen en zakencontacten
De inzet van onze leden deze week is fantastisch geweest, de respons van de bevolking even groot.
Een omringende gemeente heeft zelfs beslist om de actie 5.000 euro over te maken gezien het “concrete doel” van 
de actie. 
Ter ondersteuning van onze actie hebben we ook onze foto-actie “dubbele duim” gevoerd.
We hebben aan alle bekende Zottegemnaren gevraagd een foto te maken met dubbele duim: onze burgemeester, 
schepenen, bekende Zottegemse figuren, Peter Goossens en ook Alexander De Croo hebben meegedaan.
Met deze foto’s en hebben we zelf een filmpje gemaakt om onze actie bekend te maken.
De filmpjes van onze actie zijn meer dan 40.000x bekeken deze week!
Het belangrijkste is evenwel dat we met onze actie echt verschil kunnen maken voor de school en de kinderen daar.
We zijn met een aantal leden een 4tal weken terug naar Ensival, naar het schooltje gaan kijken. 
Dit bezoek heeft ons enorm gemotiveerd om actie te ondernemen.
De directrice heeft lijsten bezorgd met allerlei schoolmateriaal dat nodig was om de school te kunnen heropstarten.
Binnen onze club hebben we een commissie opgericht die enerzijds moet waken over onze belofte dat elke euro 
netto in handen van de school en de leerlingen komt en anderzijds moet communiceren naar onze geldschieters via 
Facebook en onze website wat we juist met de gelden hebben gedaan

http://www.lions-112a.be
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Internationale Conventie 
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DISTRICT A HELPT DISTRICT D 

 

30 wasautomaten ZANUSSI 

50 elektrische kooktoestellen 

30 stofzuigers AEG 

25 frigo’s EXQUISIT 

16 microgolf ovens WHIRLPOOL 

25 microgolf ovens BOSCH 

23 gas kooktoestellen KEMPER 

http://www.lions-112a.be
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Nuttige info
08/11/2021 D112A: introductie-avond over kinderarmoede
22/02/2022 LC Evergem Vlaamse Valleien: 9de Lions Music
29/01/2022 atelier voor club-GMT over Youngs Voices
18-19/12/2021 LC Sint Martens Latem: Latem KerstDorp
11/05/2022 info-avond voor zone- en gewestvoorzitters
16/05/2022 info-avond voor nieuwe clubbesturen

Welkom aan onze nieuwe leden
Club Naam Voornaam
Gent Centinelle Depoot Lien
Gent Leieland Demoor Luc
Harelbeke Liederik Sabbe Jurgen
Kortrijk Leie Busschaert Maxime
Kortrijk Leie Ternier Maarten
Kortrijk Mercurius Rottiers Alexander
Kortrijk Mercurius Van As Ruben
Menen Van Belleghem Filip
Oudenaarde Booy Bart
Oudenaarde Keereman Stefan
Torhout Vander Donckt Frederik
Waregem Ascot De Lille Annelies
Waregem Ascot Heyvaerts Catherine
Waregem Ascot Penel Sofie
Waregem Ascot Voet Brigitte

In memoriam

Club Naam Voornaam

Blankenberge Vanden Berghe Etienne

Ronse-Renaix De Dobbeleer Paul

Izegem Soenen Lionel

Kortrijk Guillemyn Yves

Wetteren Rozenstreek De Vreese Julien

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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