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Beste Lionsvrienden,

O TEMPORA, O MORES

Wat brengt ons de toekomst? Dé vraag die op ieders lippen brandt. Wat na Corona? Of nog concreter:  
Wat tijdens Corona? Politiek, financieel, maar vooral maatschappelijk. We beschikken over wetenschap 
die de pandemie kan beschrijven met grafieken en modellen. Deze cijfermaterie dwingt ons tot offers en 
onthouding. 
Eén antwoord:  gezond verstand!
Elke club en zijn leden beslissen soeverein hoe en wat ze best doen om in deze moeilijke tijden, volgens 
regels of richtlijnen die niet altijd even leuk zijn, veilig te vergaderen, fundraising op te zetten en hun soci-
ale doelen te blijven ondersteunen. Zowel financieel, hands-on of brains-on. En of jullie dat doen! District 
A bruist van de activiteiten; een revival na maanden van complete lockdown. “Serve from the heart” leidt 
tot nieuwe initiatieven. Onze kameraadschap zegeviert dankzij die Lions-teamspirit. Hartverwarmend. 
Als humanisten streven we naar een maatschappij waar iedereen een kans krijgt op een goed leven. We 
gaan uit van rechtvaardigheid en ethiek.  Als Lions zetten we ons daartoe heel concreet in. We brengen het 
Kerst-lichtje in de ogen bij zovele minderbedeelden. We hebben met de corona-pandemie een voorbeeld-
gedrag te vertonen uit respect voor elkaar. In deze kerstperiode wordt extra benadrukt dat onze inzet, onze 
liefde voor elke mens, onze passie leidt tot een betere wereld. Een leeuw vecht voor zijn welpen.
Bij mijn clubbezoeken ervaar ik telkens opnieuw hoe fier jullie zijn om Lions te zijn. Hoe jullie die bood-
schap uitdragen en hoe overal nieuwe leden in de pipeline zitten; hoe jullie “We Serve” praktisch omzetten 
in effectieve liefde voor elkeen.  Onze passie is belangeloos maar niet gratuit. Een goeie mix van passie 
en ratio levert iets duurzaams dat sociaal relevant is in onze maatschappij. Met weloverwogen doelstel-
lingen zijn Lions een absolute noodzaak geworden in deze complexe wereld.
Hier past vooral een gemeend ‘Bravo en Dank u wel Lions District A’.
Van harte een Zalige Kerst en een virusvrij Nieuwjaar. Met een virtuele, warme knuffel van jullie gouver-
neur.

Luc Amez, Gouverneur Lions District 112A 2021-2022 luc@zakenkantoor-amez.be

W
oo

rd
 v

an
 d

e 
g
ou

ve
rn

eu
r

http://www.lions-112a.be
mailto:luc@zakenkantoor-amez.be


DECEMBER 2021   I  3flashLIONS

WWW.LIONS-112A.BE

ZOOM
Wie wil gratis ZOOM-vergaderen (tijdens de Corona-pandemie)?
Weet dat ons District 112A beschikt over een licentie voor gebruik van de ZOOM-toepassingen.
Deze licentie staat natuurlijk ook ter beschikking van alle Clubs binnen ons District.
Indien jullie hiervan wensen gebruik te maken, gelieve contact op te nemen (accountgegevens) met Immediate Past 
Gouverneur Frank Arbyn via e-mail frank.arbyn@telenet.be.  

Oproep
Ik verneem graag wat er in andere clubs gebeurt.
Ik veroorloof mij een oproep, hoewel ik niets te zeggen heb. Veel clubs zijn terug opgeveerd, sommige Lions Clubs 
hebben in korte tijd de gebalde energie laten exploderen in meer dan geslaagde fund-raisings.  Sommigen krabbelen 
moeilijk terug van de grond, en kwakkelen. Let op : dit is een algemene vaststelling, niet eigen aan onze clubs. Van 
Jeanne -de-tricoteuse verenigingen tot de club van Rome, sluimert de morositeit. Die is nu minder dan ooit gerecht-
vaardigd. Wij, Lionsleden ‘We serve’. Laten we elkaar ook eens bedienen. Enthousiasme is een kostbaar kruid dat we 
moeten doorgeven; en dat kunnen we best door andere clubs te gaan opzoeken, en er ons te laten inspireren. Ik was 
ontgoocheld in de laatste flash te lezen over interessante, aantrekkelijke initiatieven als concerten, outdooractivitei-
ten etc.. van bevriende clubs waar ik graag naartoe was geweest, had ik het geweten…. Ik heb dan ook een nederig 
verzoek voor de hoofdredacteur, den heilige Andreas Bonum Collum, zoveel mogelijk info van komende activiteiten te 
sprokkelen en in de flash te beitelen. Iedereen wordt er beter van.

Jan Robyn, LC Heuvelland
Verontschuldigingen van de redactie: Jan Robyn is stichtend voorzitter van LC Heuvelland en niet van een andere 
club zoals in de Flash van oktober werd vermeld…

Save the Date 
De 104de  Internationale Conventie gaat dit jaar door in Montreal en 
dit van 24 tot 28 juni 2022.
Van District A wordt een grote aanwezigheid verwacht daar Lcicon 
Singapore 2020  en Montreal 2021 niet konden doorgaan vanwege 
dat kleine beestje met grote gevolgen, Corona genaamd. 
Daar driemaal scheepsrecht is, zou het dit jaar wel moeten lukken.
Zoals steeds  organiseren we ook dit jaar weer een postconventie 
reis. 
Zonder in detail te gaan zal deze ons brengen in Ottawa, Quebec, 
Mont Tremblant en de walvissen in de St Laurence River om maar 
enkele plaatsen te noemen.
Deze reis gaat door van 29 juni tot 8 juli 2022 ( 10 dagen / 8 nachten ).
Met de  keuze voor buitenbestemmingen beperken we de risico’s 
m.b.t. de toekomstige evolutie van Corona . Daarbij komt dat dit deel 
van Canada ook heel wat te bieden heeft als het op natuurpracht aankomt. 
Zoals steeds is deze postconventie reis om organisatorische reden beperkt tot 32 personen.
See you in Montreal.
bernard9600@gmail.com  +32 (0)475 919191
Bernard De Dobbeleer  Commissie Lcicon en Europaforum 2021-2022 

http://www.lions-112a.be
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Health Atletes Program op de Special 
Olympic games
Tijdens de Belgische Special Olympics zomerspelen 
in Louvain-la-Neuve van 26 tot 28 mei 2022 geven alle 
deelnemende atleten ondanks hun beperking het beste 
van zichzelf in meer dan 20 disciplines. Tijdens die Spe-
len krijgen zij ook de kans om hun gezondheid gratis 
te laten screenen en dit gebeurt in samenwerking met 
Lions België. Bepaalde fysieke euvels worden immers 
vaak niet zelf onmiddellijk opgemerkt, door hun verstan-
delijke beperking.
Op woensdag 25 mei 2022 starten we met de opbouw 
van de verschillende stands in Louvain-La-Neuve.  
Van donderdag 26 mei tot zaterdag 28 mei kun je als 
vrijwilliger meehelpen met een warm onthaal en bege-
leiding van de atleten doorheen de tests. Of je kan mee-
helpen bij het invoeren van de testresultaten.
Zaterdag in de namiddag bouwen we de stands af.
De inschrijvingen voor de vrijwilligers zullen binnenkort van start gaan.
Nog iets: Omwille van hun mentale beperking hebben de atleten wel een extra aanmoediging nodig om zich te willen 
laten testen. Daarom zijn wij  op zoek naar Give-Aways. Kan je ons hiermee helpen dan vernemen wij dit graag! Neem 
contact op via  Emiliemartens@gmail.com.
Lions België is Gouden sponsor van Special Olympics.  Om dit op lange termijn te kunnen waarmaken zijn we jaarlijks 
op zoek naar 50.001 euro.  We mogen jaarlijks rekenen op 25.000 euro van de Gouverneursraad.  De overige centen 
zamelen we in via districten, clubs, bedrijven en particulieren.  Wilt uw club of zone hier meer over weten, dan kom ik 
dit graag toelichten tijdens een vergadering.

Émilie Martens, verantwoordelijke Sohap District 112A

LCIF
‘Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen’
Ik ga ervan uit dat ik u niet hoef uit te leggen wat het LCIF 
is. Wie hier onvoldoende mee bekend is,  verwijs ik naar hier. 
Het ambitieuze programma ‘campaign 100’ dat naar aanlei-
ding van de coronacrisis werd verlengd, loopt nog steeds. De 
opzet is niet min: 300.000.000 $ inzamelen en 200.000.000 
mensen bereiken. 
Ons district heeft haar doel in zicht. De meeste clubs ver-
zilveren dan ook op duurzame wijze hun engagement naar 
‘our foundation’. Ondertussen hebben enkele clubs deze 
vergeten liefde opnieuw in hun armen gesloten, maar blijven 
enkele clubs nog steeds een koele minnaar.
Precies daarom vestig ik uw aandacht op het Lions Share 
programma.
Dit programma laat individuele Lions toe ‘een’ bijdrage aan het LCIF te doen. Ideaal is een bijdrage van 100 $ op 
jaarbasis.
Ondertussen hebben al meerdere leden van ons district op dit programma ingetekend. 
Je krijgt een leuk dank-je-wel kaartje samen met een leuke pin opgestuurd enne… wist je dat je bijdrage voor je club 
kunt aanhouden om één van je fellows een MJF te gunnen? https://www.lionsclubs.org/en/donate.

Koen VAN ZANDWEGHE LCIF-Coördinator LC Damme-Zwin

http://www.lions-112a.be
mailto:Emiliemartens%40gmail.com?subject=
https://www.lionsclubs.org/en/discover-our-foundation/mission
https://www.lionsclubs.org/en/donate
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Vredesposter, een ontroerend verhaal

Dominique Notteboom, gedurende jaren trekker van de jaarlijkse Lions Peace-Poster contest van ons district, her-
enigde, na 20 jaar, een kunstenares met haar kunstwerk. LC Zwevegem had 20 jaar geleden de tekenacademie aan-
gesproken en hieruit kwam de poster van Emilie Otté als winnaar. Ze kaapte er ook de Belgische nationale prijs mee 
weg.  Als fundraising activiteit had LC Zwevegem 100 litho’s aangemaakt. Hiervan was één exemplaar gereserveerd 
voor Roger Raveel, die interesse getoond had tijdens de tentoonstelling van de vredesposters in zijn expositieruimte 
te Machelen. Emilie is intussen, jaren nadien, lid geworden van de jonge LC Kortrijk Buda. Toen Dominique  naar aan-
leiding van zijn deelname aan de recente zonevergadering de ledenlijst van LC Buda doornam, legde hij de link met 
het jonge meisje van 10 jaar die een pracht van een tekening gemaakt had. Wat zoekwerk op de zolder, en ja de litho 
gereserveerd voor Roger Raveel was er nog. Het was voor Dominique een plezier deze, tijdens de zonevergadering te 
mogen overhandigen aan Emilie. Het bewijs dat vredesposters meer zijn dan een tekening.

Met de hulp van Marleen Delaere LC Kortrijk-Buda en Dominique Notteboom, LC Zwevegem

Coronacrisis van nood een deugd maken
Als Gewestvoorzitter is het een taak om één van de Kabinetsvergaderingen te organiseren. 
Eens goed nadenken: eerst een bedrijfsbezoek organiseren voor wie zich om 16 uur al kan vrij-
maken, dan een vergaderzaal organiseren voor ongeveer 40 personen, en aansluitend een diner. 
Komt in orde. Het moet allemaal wat dicht bij elkaar liggen zodat alles vlot kan aansluiten. Na 
wat denken en wat bellen geraakt alles gemakkelijk geregeld: eerst een bezoek aan het nieuwe 
Stadhuis van Aalst, en op een boogscheut ver naar de Grote Markt in de Bourse van Amsterdam 
waar we kunnen vergaderen en dineren. 
Tot ik op de dag zelf in mijn eerste mail open en koud verneem dat het restaurant moet sluiten 
door een Corona uitbraak. Help! Ik heb zeker nog 3 uur tijd om alles opnieuw te regelen! Geen 
paniek. Dankzij Lions ken ik veel mensen. Opnieuw een paar telefoontjes gedaan en aan de juiste 
touwtjes getrokken, et voilà: mooie ontvangst gehad op het Stadhuis door de Burgemeester zelf, 
prachtige vergaderzaal op de dakverdieping van het Cultureel Centrum en lekker gegeten in een 
ander restaurant. Een crisis kan ook een opportuniteit zijn om het nog beter te doen. Ook van 
Lions geleerd. En ik heb die nacht goed geslapen… 

Phil Coen, gewestvoorzitter

http://www.lions-112a.be
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Muziekwedstrijd 2022   ZANG
Doel:
Jonge muzikale talenten een kans te geven, zich publiek met elkaar te meten, in een positieve competitieve sfeer.
Een deskundige jury selecteert de laureaten per categorie.
De winnaars worden niet alleen beloond met een prijs, zij krijgen achteraf ook de kans om op te treden tijdens evene-
menten georganiseerd door Belgische Lions Clubs.
Iedere club heeft de formulieren digitaal ontvangen.
Om in te tekenen, graag een mailtje bij Districtsverantwoordelijke pctorhout@gmail.com, GSM: 0475/262314

Pieter Van Den Heuvel LC Torhout

YAA
MD112 wint voor de 4de keer de Young Ambassador Award (YAA) op Europees vlak
De 16-jarige Noor Van Reet (voorgesteld door LC Sarchinium) won op het Europaforum de YAA.
Ze verbetert met haar project “jij hoort erbij” de mentale gezondheid op haar school.  
Met de 4.000€ die ze won bouwt ze een ‘goed gevoel huisje’ op school waar coachingge-
sprekken plaatsvinden.  
Kort interview met de nationale verantwoordelijke van de Leo’s: 
Flash : Wie kan een Young Ambassador Award winnen ? 
Sofie : “Een jongere tussen 15 en 18 jaar, die zich actief inzet op sociaal vlak voor een ver-
eniging, school, … en die een voorbeeld is voor andere jongeren en voor de maatschappij”
Flash : waar vind je  een goede kandidaat ? 
Spreek met iedereen over  de YAA (uw sociale projecten, scholen, verenigingen, etc) en u 
vindt zeker de witte raaf die we allen in de bloemetjes willen zetten. 
Flash : Wat is het ‘geheim’ om te winnen ?  
Sofie : Doe een interview met de kandidaat of met hun ouder, stuur het inschrijvingsformu-
lier in voor 1 maart en coach hen voor de presentatie.  
YAA verantwoordelijke  in district 112A : christian.gelijkens@telenet.be

Artikel door :  Sofie Hemeryck – nationaal voorzitter Young Ambassador Award

Knaldrang bij de DenderLeo’s
“Knaldrang” - onbedwingbare neiging om een wild feestje te houden, om eens goed te ‘knallen’, er stevig in te vliegen, 
uit te gaan en te dansen.
Bedankt Leo’s. Bedankt om zo talrijk aanwezig te zijn op onze Summer Closing en om samen met ons de zomer op de 
mooist mogelijke manier af te sluiten. Croques en tapas vlogen over de toog, drank vloeide rijkelijk en de dansbenen 
stonden niet stil, net zoals we het bij de Denderleo’s graag hebben. We hopen dat jullie er even veel van genoten heb-
ben als wij en dat we elkaar snel terug mogen treffen op de dansvloer of aan de bar. 
Tot snel,  

De Denderleo’s 

http://www.lions-112a.be
mailto:pctorhout@gmail.com
mailto:christian.gelijkens@telenet.be
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Info GMT verantwoordelijken en clubam-
bassadeurs
Wake-up call - Leden en verjonging!
Zaterdag 12 februari 2022 – noteer alvast deze datum in je agenda!
Plaats: Huis van de Bouw, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde
De laatste jaren is er eind januari telkens een infomoment ‘Dag van de clubambassadeurs’.
Dit werkjaar geven we er een nieuwe inhoud aan: we zullen het hebben over aangroei en verjonging en retentie van 
leden in onze clubs. Er zijn clubs die daar goed in zijn, andere minder.
Het wordt geen ex-cathedra gebeuren, wel een interactief debat waarbij we de evolutie van leden in ons district ana-
lyseren, de Young Voices aan het woord laten, luisteren naar de succesvolle aanpak van enkele Lions Clubs en ons 
vooral focussen op de toekomst.
In het werkjaar 2022-23 rolt Lions Clubs International een actieplan uit om de dalende tendens van ledenaantallen 
om te buigen, het Global Membership Approach genoemd. Niet meer leden aanwerven omwille van de getallen, maar 
wel om met de We Serve acties grotere doelgroepen in onze lokale gemeenschap te bereiken. Wees erbij want ook 
jouw club wordt onder de loep genomen!

Luc Keppens, district GMT, Hans Rottiers, think tank Young Voices, Eddy Van Goethem, district GLT

Procedure voor opvragen paswoord
Waar voorheen het paswoord van elk lid van zijn club kon verstuurd worden naar het in-de-MD-website-gekende e-
mailadres, kan dat sinds de upgrade (september 2021) niet meer doorgestuurd worden via het ‘systeem’.
Vanaf nu dient elk lid het paswoord aan te maken of op te vragen via de nieuwe website.
WERKWIJZE
- Inloggen op de nationale website = op www.lionsbelgium.be
- klik ‘Leden’ (balk bovenaan)
- klik ‘Directory Online’ (onder de foto)
- klik ‘Wachtwoord vergeten’
- Voer in het kader jouw e-mailadres (zoals gekend in het MD) in en verzendt.
De link voor aanmaak van je wachtwoord wordt naar dit e-mailadres verzonden.
Controleer je spam box mocht je deze mail niet vinden.
Het nieuwe wachtwoord moet hoofdletters en kleine letters bevatten, evenals cijfers en speciale tekens.
Daarna kan je inloggen met jouw ID (= jouw nationaal lidnummer – is een getal evenwel zonder de nullen vooraan) 
en met het wachtwoord dat je zojuist hebt aangemaakt.
Mocht je nu ook jouw ID vergeten hebben dan kan je dat vragen aan jouw clubsecretaris.

Wie gebruikt MyLCI en Directory Online ?
De laatste zonevergadering (MD 112A – Gewest II – Zone 51) onder de deskundige leiding van Filip Spaas bracht 
aan het licht dat de nood tot samenwerking tussen de clubs binnen de zone groot is. Het platform om die samenwer-
king te ondersteunen is er. Het wordt zo goed als niet gebruikt! Het heet “MyLCI” en “Directory Online”. https://www.
lionsbelgium.be/nl/leden/. Noem deze site maar “Het kruispunt” waar je letterlijk alles kan terugvinden wat je als 
bestuurder van je club nodig kan hebben. Het enige knelpunt is de “vergeten paswoord” functie binnen de “Directory 
Online”. Je kan je paswoord echter heel vlot opvragen via secretaris Peter De Poorter. Met behulp van je nationaal 
lidnummer en je paswoord kan je letterlijk alles voor je club beheren in een handomdraai. 
Check zeker ook “My LCI” en log er op in want hier kan je je evenementen aankondigen binnen de zone, nationaal of 
zelfs wereldwijd. Met één druk op de knop kan een evenement aangekondigd worden via een soort “MailChimp” aan 
ongeveer 5.000 Lions leden. Gebruik die “MailApp” en zo kunnen we digitaal samenwerken zoals nooit tevoren! 

Karl Devriese, Voorzitter LC Lievegem

http://www.lions-112a.be
http://www.lionsbelgium.be
https://www.lionsbelgium.be/nl/leden/ 
https://www.lionsbelgium.be/nl/leden/ 
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LC De Haan Permekeland
HEPTAMUSE CONCERT en KOETSENTOCHT 
Het weekend van 6 en 7 november had een mooi gevuld programma met op zaterdag een prachtig concert door het 
“Heptamuse Quatuor Ensemble” uit Reims.
De talrijke genodigden, waaronder onze Gouverneur, eerste vice Gouverneur en hun echtgenotes, hebben er zeker 
van genoten.
Deze 4 violonisten brachten aangenaam kamermuziek van Mozart, Smetana, Sjostakovitsj en Noordse volksmuziek 
in het romantische kerkje van Vlissegem. 
Na het concert genoot iedereen van een hapje met een lekker glaasje Champagne.
Op zondag werden er 34 menners verwacht die hun koetsen konden leiden via het strand van Wenduine naar De 
Haan om dan aan het kerkje van Vlissegem hun paarden te laten zegenen.
Na de klassieke “druppel-stop” en “soep-stop” konden de menners flaneren door het mooi Polderlandschap om uitein-
delijk deze herfstwandeling te beëindigen in Wielingen te Wenduine met de traditionele Hutsepot. 
Niettegenstaande het aangekondigde slechte weer, genoten we geregeld van aangename zonnestralen.
We hopen alle Concertliefhebbers en Menners volgend jaar terug te mogen verwelkomen op 5 en 6 november 2022.

Michel Dutry – LC De Haan Permekeland

LC Gandalys komt school in Pepinster te 
hulp
Afgelopen zomer, in juli, werd de streek rond Verviers getroffen door een nooit eerder geziene natuurramp. Zware 
regenval met waterlopen die uit hun oevers traden, richtten een ware ravage aan. Niets werd gespaard en verschil-
lende scholen in Pepinster werden totaal vernield met een onmiddellijk gevolg voor 230 kinderen die in september 
niet meer in hun vertrouwde schoollokalen terecht konden.
Eén van onze leden, Séverine Hermanns, kwam via een bevriend Lions lid van LC Verviers in contact met Thierry 
Cormeau, lid van de Inrichtende Macht van 3 katholieke scholen in Pepinster. De directie besliste om zo snel mogelijk 
een 12-tal klaslokalen onder te brengen in containers. Deze containers moesten volledig voorzien worden van school-
banken, borden en ander noodzakelijk materiaal. Op die manier kon het schooljaar voor deze kinderen toch starten 
op 19 september.
Aangezien financiële hulp van de overheid traag op gang kwam,  moesten de eerste noden gelenigd met eigen mid-
delen en giften. LC Gandalys kon hier onmiddellijk op inspelen met een mooie bijdrage van 3.000 EUR.  

Pia Dierick, LC Gent Gandalys

http://www.lions-112a.be
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Zonevergadering 17 november 
Deze werd georganiseerd door LC Kortrijk-Buda
Lions Buda kreeg het vertrouwen om als jongste club de zo-
nevergadering van 17november te organiseren. Het zou een 
informele editie worden waar de leden van de clubs elkaar 
konden ontmoeten om bij te praten en ideeën uit te wisselen. 
Helaas, pindakaas. Corona gooide roet in het eten. Toch kon-
den 63 lionsleden deze avond alsnog memorabel maken. De 
formule werd omgeturnd naar een covid safe versie, zittend 
aan tafel, clubs door elkaar gemengd. Het betere alternatief 
wellicht in deze omstandigheden. In afwezigheid van Frank 
Picquart, zonevoorzitter, die alsnog forfait diende te geven, nam Lions Buda voorzitter Marianne Impens zijn taak 
over en leidde met veel zwier de verschillende sprekers in. Hen telkens wijzend op de spreektijd die beperkt diende 
te blijven om de leden alle kans tot interactie te geven. Op deze vergadering werd o.m. de fundraising activiteit – ver-
koop van prachtige geurkaarsen - van LC Kortrijk-Buda  op gang getrokken.

Marleen Delaere, vice-voorzitter van LC Kortrijk Buda

Fundraising LC Oostende
Op 11 november was er onze jaarlijkse fundraisingactiviteit (die jammer genoeg in 2020 niet kon doorgaan) ten 
voordele van onze sociale doelen : het november-concert door het Collegium Brugense, dat o.l.v. Patrick Peire de 
barokopera ‘Pan & Syrinx’ van John Ernest Galliard bracht.
Dat zo een event de nodige voorbereidingen vergt, spreekt voor zich maar de hamvraag bij de leden  was eerder 
tweeërlei : zal het Concert gezien de Covid-beperkingen kunnen doorgaan, en indien ja: onder welke vorm? Alle twijfel 
overboord: sponsors werden aangeschreven en alles werd in gereedheid gebracht. Op 11 november kon en mocht 
het concert nog doorgaan.  Uit voorzorg werden evenwel de nodige bijkomende veiligheidsmaatregelen getroffen.
Onze Voorzitter Tom Bulcke verwelkomde de vele aanwezigen “getooid” met mondmasker waarna ze volop konden 
genieten van het hoogstaand koor en orkest dat weergalmde in de Sint-Jozefskerk. Na anderhalf uur het beste van 
zichzelf gegeven te hebben, trakteerde het publiek hen op een daverend applaus. 
De voorziene receptie achteraf werd jammer genoeg geschrapt maar niet getreurd: bij het verlaten van de Kerk werd 
een goodiebag meegegeven met spijs en drank zodat elkeen thuis bij de haard zijn eigen receptie kon houden. 
Andermaal een geslaagde fundraisingactiviteit en op naar de volgende!

Steven Debrouwere, Secretaris LC Oostende

http://www.lions-112a.be
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Impactvideo Diabetes Type 1
Het is algemeen gekend  dat Lions van over de ganse we-
reld Diabetes als één van hun belangrijkste goede doelen 
hebben. Via diverse campagnes zetten Lions zich in om 
het brede publiek correct te informeren over de risico’s van 
diabetes.
Het afgelopen jaar sloeg Lions Waregem Ascot de handen 
in elkaar met de vzw Hippo and friends (www.hippoand-
friends.com). Sinds 2008 zetten zij zich in voor weten-
schappelijk onderzoek naar de oorzaken van diabetes 
(Hippo and Friends type 1 diabetesfonds). Sinds 2019 
werken zij ook aan een betere bewustmaking bij het bre-
dere publiek (vzw Hippo and Friends).
Samen met acht Lionsclubs binnen en buiten onze zone verzamelden we fondsen om deze vzw te steunen bij de 
realisatie van een impactvideo.  “Alone we can do so little, together we can do so much!” is een slogan die we samen 
met de vzw maar al te graag delen!
9 november was het zover; de impactvideo werd gelanceerd!
De video zal na de nationale lanceringscampagne verder gebruikt worden als psycho-educatieve tool bij alle kinderen 
en ouders die met diabetes type 1 geconfronteerd worden. Het zal helpen om het gesprek hieromtrent te voeren. Rui-
mer kan het ook in scholen, jeugdbewegingen, sportclubs, enz… getoond worden om iedereen die hier in zijn dichte 
of verdere omgeving mee te maken krijgt  verder te informeren. 
Het filmpje kan ook gebruikt worden om bedrijven te motiveren om het diabetesfonds te steunen. Productiehuis  De 
Mensen en animatiestudio VOLSTOK maakten het filmpje. Het werd ingezongen door Mauro Pavlovski.
Je kan het filmpje bekijken op de Facebookpagina van de vzw Hippo and Friends, alsook op de pagina van Lions Wa-
regem Ascot: https://www.facebook.com/Hippoandfriend/ en https://www.facebook.com/LionsClubWaregemAscot

Liesbeth Braem, GST LC Waregem Ascot

Leo’s Geraardsbergen
De wereld draait door, ook tijdens corona. Hetzelfde geldt voor de werking van Leo Club Geraardsbergen. Waar voor 
veel mensen november 2021 in het teken stond van (opnieuw) verstrengingen, stond ze voor de Leo Club Geraards-
bergen volledig in het teken van haar engagement. 
Op 22 november organiseerden we onze jaarlijkse quiz. Opnieuw een groot succes, aangezien het onze grootste 
editie tot nog toe was. 
Voor ons sociaal doel Akabe kochten we tafels en stoelen aan. Zo kunnen zij zich de komende (regenachtige) zonda-
gen ook binnen amuseren. 
In samenwerking met de Sint en Stop Armoede Geraardsbergen probeerden we er dit jaar voor te zorgen dat ieder 
kindje een cadeautje en lekkers mocht ontvangen. 
Leo Club Geraardsbergen heeft dus allesbehalve stilgezeten. Zeker nu, in deze (letterlijk en figuurlijk) donkere tijden, 
is het belangrijk dat we de zwakkeren uit de samenleving niet vergeten. Laat de inzet van serviceclubs als de onze 
een licht van inspiratie zijn. We serve! 

http://www.lions-112a.be
http://www.hippoandfriends.com
http://www.hippoandfriends.com
https://www.facebook.com/Hippoandfriend/
https://www.facebook.com/LionsClubWaregemAscot 
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LC Geraardsbergen helpt haar LEO’s
Een uigestelde LEO quiz is toch kunnen doorgaan op zaterdag 20 no-
vember om 20u.
30 ploegen hadden zich ingeschreven en het was alle hens aan dek 
voor de organisatie.
Een fijne avond opgedeeld in twee rondes, vragen afgewisseld met 
muziekstukken, filmpjes en een heuse googlemaps zoektocht.
In Geraardsbergen op het provinciaal domein – in de Doos – was het  
om 19 uur verzamelen geblazen voor de briefing. Reeds in de namid-
dag hadden mijn zoon en ik ons al opgegeven voor het klaarzetten 
van de zaal. Mijn bijdrage als Leo verantwoordelijke was miniem t.o.v. 
de opkomst van andere Lions vrienden om de bar de bemannen & 
bevrouwen.
Zo leuk, dat we bijna meezongen bij alle muziekklassiekers uit de ja-
ren 70-80-90.
Het staat nu al vast dat LC Geraardsbergen een vaste barploeg heeft voor toekomstige LEO activiteiten – van een 
synergie gesproken!

Hoog bezoek uit Belarus bij LC Lievegem
Op 17 november hadden wij de eer de Chargé d’affaires of Embassy of Belarus Belgium, Luxemburg, the EU and the 
Nato, Her Excellency Ekatarina Shathokina en de gewezen Ere-Consul voor België in Minsk, de Heer Filip Vanden-
broele te mogen ontvangen, dankzij Philippe Van Ooteghem.
Deze bijzondere gelegenheid werd bijgewoond door verschillende bestuursleden van andere clubs (Gandalys, Deinze, 
De Haan, Leieland, Evergem), de Zone, het Gewest en de Council.
Ondanks de gespannen politieke situatie tussen de EU en Belarus bleef de sfeer heel amicaal. Her Excellency liet zich 
graag bij voornaam aanspreken en ze heeft zich uit de naad gewerkt om onze sympathie voor Belarus, als gastvrij 
land, zoveel mogelijk op te wekken. De Heer Vandenbroele heeft het economische belang van Belarus, ideaal gelegen 
op de Nieuwe Zijderoute, naar voor te brengen. 
Dankzij de publicatie op de site van My LCI oversteeg deze vergadering het lokale karakter. Met één druk op de knop 
kan een evenement aangekondigd worden aan ongeveer 5.000 Lions leden.

Karl Devriese, Voorzitter LC Lievegem

http://www.lions-112a.be
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LC Lievegem steunt gezondheidszorg in 
Tanzania
De samenwerking tussen Lions Club Lievegem en Dorizon 
Doenja vzw, een 4de pijler organisatie actief in Tanzania en 
opgericht door Lions lid Luc Nevejans, heeft dit jaar tot enkele 
succesvolle realisaties geleid. 
In oktober 2019 reisden enkele leden van Lions Club Lievegem 
naar Tanzania om daar de eerste spade van een internaat voor 
128 meisjes in de grond te steken. In volle coronatijd werd 
dit gebouw opgericht en in juli 2021 had de officiële opening 
plaats. Het werd een fantastische realisatie die vele jonge 
meisjes zal helpen in het uitbouwen van een betere toekomst. 
Aansluitend hiermee werd alweer een nieuw initiatief opgezet. 
Met de gezamenlijke steun van Lions Club Lievegem en sym-
pathisanten werd een budget van €4.750 vrijgemaakt om me-
dische voertuigen te herstellen, onder supervisie van een Bel-
gische student Autotechniek. In november werden de wisselstukken aangekocht, de auto’s hersteld en omgebouwd 
tot een ziekenwagen. Het resultaat mag gezien worden! Vanaf december 2021 kunnen de circa 260.000 inwoners 
van het District Karatu op betere en vooral snellere gezondheidszorg rekenen dankzij de twee extra ziekenwagens en 
een bijkomend interventievoertuig. 
Zie ook de Facebookpagina van Lions Club Lievegem of Dorizon Doenja vzw.  

Marc COSYNS en Luc NEVEJANS,  LC Lievegem

LC Meetjesland Eeklo steunt kinderen en 
jongeren
LC Meetjesland Eeklo steunt sedert vele jaren voornamelijk soci-
ale projecten uit de regio die zich focussen op kinderen en jonge-
ren, zoals vzw Zwerfgoed. Dit is een vrijwilligersorganisatie waar 
jongeren terecht kunnen wanneer het even niet meer gaat op 
school of tijdens hun opleiding, bvb. spijbelen en schoolverzuim, 
neerslachtigheid, grensoverschrijdend gedrag … Alsdan kunnen 
deze jongeren op de Hoeve te Drongen terecht voor een ‘time-out 
traject’ gericht op een zinvolle dagbesteding (bvb. in het hoeve-
gebouw karweien uitvoeren, in de moestuin werken, …) met de 
bedoeling sterker te worden om terug de teugels in eigen handen 
te nemen. Jaarlijks wordt er door de vzw Zwerfgoed een open-
deurdag gehouden. Dit jaar was dat op zaterdag 18 september. 
Een zestal leden van ons club met partner waren aanwezig. Na 
eerst wat feedback te hebben gekregen van de verantwoorde-
lijke van de vzw, konden we genieten van een prachtige onderhouden tuin, een grote moestuin, het hoevegebouw, 
van de vele georganiseerde activiteiten ter plaatse, een rommelmarkt, workshops, taartenverkoop, muziekorkestje, 
e.d.m.. Het was hartverwarmend te zien dat er zoveel vrijwilligers en jongeren hun best deden om het alle bezoekers 
naar hun zin te maken. Daarna genoten we nog van een kop koffie met een lekker stuk taart.

http://www.lions-112a.be
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LC Wetteren schenkt 113 elektrische ver-
warmingstoestellen  
Deze zomer werd Wallonië bijzonder hard getroffen door hevige 
regenval en overstromingen welke een spoor van vernieling heb-
ben achtergelaten. Een ramp van deze omvang hebben wij maar 
zelden gezien in ons land. Hierbij zijn tal van vrijwilligersinitiatieven 
noodzakelijk geweest om op korte termijn de situatie enigszins 
leefbaar te maken voor de inwoners van deze regio’s. 
Niettegenstaande er nu minder aandacht is in de media voor de 
huidige situatie, staan deze mensen voor een bijzonder moeilijke 
periode nu de wintermaanden voor de deur staan. Om deze reden 
heeft Lions Club Wetteren beslist 113 elektrische verwarmingstoe-
stellen te schenken, ter waarde van 14.000 EUR aan de slachtof-
fers van deze overstromingsramp in de regio van Verviers.
Hiervoor heeft onze club samengewerkt met lokale bevriende Li-
ons Clubs voor wat betreft het vaststellen van de lokale noden en uiteindelijke logistieke verdeling. Met deze ver-
plaatsbare kwalitatieve olieradiators op elektriciteit kunnen de slachtoffers zich verwarmen en hun huizen weer wat 
bewoonbaar maken.

Blijven gaan
Geen reclame voor de Wine & Dine wijnproef avond van Lions Club X, het belangrijkste fund raising event van het jaar, 
want het is afgelast. In deze COVID periode is het zo moeilijk om iets te plannen. Alles is voorlopig. Alles kan gean-
nuleerd worden als het bijna zo ver is. Alles wordt uitgesteld, een nieuwe datum wordt gepland, en weer uitgesteld. 
Maar we geven nooit op. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We blijven zoeken naar alternatieven en ooit zal 
alles weer lukken zoals vroeger. We blijven gaan!

Phil Coen, gewestpoorzitter

http://www.lions-112a.be
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Nuttige info
1-30/01/2022 LC De Haan: verkoop boek Ratrace
22/01/2022 LC Evergem Vlaamse Valleien: 9de Lions Music
24/01/2022 D112A: 3e Kabinetsvergadering
29/01/2022 D112A: atelier voor club-GMT over Youngs Voices
29/01/2022 MD112: AV vzw’s Crown Plaza Diegem
30/01/2022 D112A: Infosessie Youth & Exchange Camp
22/02/2022 LC Oostkamp: Valentijn Box
10/03/2022 LC Kortrijk: Filmgala
02/04/2022 Leo Tielt: Charter
01/05/2022 D112A: Lenteconventie & Lionsdag in Plopsaland De Panne
01/05/2022 Leo’s: NASOC in Plopsaland De Panne
11/05/2022 D112A: info-avond voor zone- en gewestvoorzitters
16/05/2022 D112A: info-avond voor nieuwe clubbesturen
25-25/05/2022 SOHAP Special Olympics in Louvain-la-Neuve

Welkom aan onze nieuwe leden
Club Naam Voornaam
Herzele Magerman Johan
Kortrijk Mercurius Rottiers Alexander
Kortrijk Mercurius Van As Ruben
Oudenaarde Booy Bart
Oudenaarde Keereman Stefan
Roeselare De Nolf Francis
Ieper Poperinge Stevens Walter

In memoriam

Club Naam Voornaam

Geraardsbergen Dejonghe Etienne

Meetjesland Eeklo Vansuyt Dirck

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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