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Beste Lionsvrienden,

Dat klein beetje extra zuurstof…

Met Nieuwjaar wensten we mekaar een ‘gezond’ 2022. Bijna een gratuite evidentie, maar zonder enige 
garantie. Eind januari liet mijn gezondheid het afweten, voor de 2de keer op enkele maanden. Hoge koorts, 
met uiteindelijk een ziekenhuisopname voor een ernstige longontsteking. Bij één van de onderzoeken 
stelde de longarts mij wat extra zuurstof te geven als comfort tijdens die ingreep. De lucht die we allen in-
ademen bevat +- 21% zuurstof. Hij verhoogde dat tot 27%. Voor mij een ongekend, bijna euforisch gevoel! 
Dan kwam het besef wat wij als Lions doen voor zovele zwakken, minderbedeelden in onze maatschappij. 
Wij bieden hen dat klein beetje extra zuurstof: het besef dat ze geliefd en gewaardeerd worden, het besef 
dat ze erbij horen, het besef dat ze altijd op Lions kunnen rekenen, het besef dat Lions aan ‘We Serve’ doen 
met een groot hart.
Op 1 mei biedt ons district en zijn clubs de kans aan 1000 of meer armoedekinderen om in Plopsa De 
Panne een onvergetelijke dag te beleven, met als apotheose de show ‘Samson en Marie’.  Kijk op de web-
pagina www.lions112atogether.be . Je vindt eveneens meer info in deze Flash. En je kan nu al boeken en 
tickets bestellen!
Aan alle Lions, Leo’s, kinderen, vrienden en sympathisanten: Van harte welkom. Schenken we dat klein 
beetje extra zuurstof aan iedereen en aan mekaar. Een euforisch gevoel!

Luc Amez, Gouverneur Lions District 112A 2021-2022 luc@zakenkantoor-amez.be
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Lions en Olympische Spelen
Lions passen al een paar jaar het  “club excellence programma” toe, waarbij elke club perma-
nent naar dat excellente streeft! Veel service, veel leden, veel ambiance! Service staat voor 
GST, leden voor GMT en ambiance voor leadership of GLT .
Atleten die deelnemen aan de olympische spelen hebben dit gemeen met de Lions: ze streven permanent naar dat 
excellente. 
Zolang we dit voor ogen houden, zijn we olympisch bezig: service, zo veel en zo goed als mogelijk.
En welke club krijgt goud, zilver of brons? Daar is geen antwoord op, want elke club doet zijn best en verdient “zijn” 
gepaste medaille… voor zover natuurlijk dat covid de club niet in een winterslaap heeft gedommeld.
Wakker blijven is dus de boodschap… dan pas zijn we olympisch bezig!

André Goethals, redactie Flash, past gouverneur

De fakkel doorgeven
Binnenkort worden in de clubs verkiezingen gehouden voor de 
nieuwe voorzitters, vice- voorzitters, Global Teams en andere be-
stuursleden, leden van diverse comités en voor diverse functies of 
verantwoordelijkheden. Dit gebeurt ook op het vlak van de zones, 
gewesten en districten enz. 
Met de olympisch winterspelen op de achtergrond kunnen we ge-
past spreken van de ‘fakkel doorgeven’ van het ene team naar het 
andere, niet om de vier jaar maar wel jaarlijks. In de frustrerende 
afgelopen twee jaren heeft de continuïteit van het club leven en het 
hele Lions gebeuren een serieuze deuk gehad. In 2019-20 hebben 
de clubbesturen het Lions-jaar niet in schoonheid kunnen eindigen. 
De besturen 2020-2021 hebben met moeite kunnen werken of het 
bestuur 2021-2022 diende zich al aan. 
De meeste activiteiten in die periode werden afgelast of in het beste 
geval meermaals uitgesteld. De clubvergaderingen, machtsover-
drachten, verwelkomingsfeesten voor nieuwe leden, fund raisings, evenementen met partners, met voor elke club 
eigen routines, tradities en specifieke agendapunten, zijn ter zijde gezet door online happenings of helemaal niets. 
Ook de diverse functies, taken, e.d. voor het Lions gebeuren hadden hieronder te lijden.

En eens de fakkel is doorgegeven…
Om na de machtswissels de rijke tradities, gewoontes en de jaarlijkse plichtplegingen in de club en de Lions niet 
verloren te laten gaan is het belangrijk dat niet alleen de uittredende besturen van dit jaar maar ook deze van vorige 
jaren samen het nodige doen om de fakkel door te geven aan de opvolgers. Het is belangrijk dat hieraan ruim de tijd 
en aandacht wordt besteed binnen de clubs. 
Het is even belangrijk en nuttig dat de nieuwe clubbestuurders en -verantwoordelijken de workshops, opleidingen en 
conventies bijwonen die door de Lions in het 2de kwartaal worden ingericht. De uitnodigingen worden binnenkort 
uitgestuurd. En nu maar hopen dat we een volledig (nieuw-)normaal jaar kunnen beleven in 2022-2023.   

Bruno Claeys, Gewestvoorzitter gewest 4

http://www.lions-112a.be
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Workshop Leden en Verjonging
Zaterdag 26 maart 2022 Start om 09:00 - Einde om 12:30
Plaats: Huis van de Bouw, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde
Oorspronkelijk voorzien voor 12 februari, hebben we deze workshop verplaatst naar 26 maart met de hoop om hem 
in alle veiligheid fysiek te laten doorgaan. En in aanwezigheid van alle clubs.
Want inderdaad het thema belangt alle clubs aan!
Hoe houden we het ledenaantal op peil? Verjonging? Hoe anticiperen op nieuwe generaties? Meer vrouwelijke leden 
in ons district?
Het wordt geen ex-cathedra gebeuren, wel een interactief debat waarbij we de evolutie van het ledenbestand in ons 
district analyseren, 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 trend van de 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.
Ook ons district kent een licht dalend ledenaantal.
Op zaterdag 26 maart stellen we samen een concreet actieplan op!
Alle voorzitters, GMT-verantwoordelijken en clubambassadors ontvangen eerstdaags een uitnodiging. Andere cluble-
den kunnen met hen ook inschrijven.
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

Lions 112A together in Plopsa
Zondag 1 mei in Plopsa 
Zondag 1 mei 2022 wordt een hoogdag voor alle Lions, partners, familie en sympathisanten. We trekken niet alleen 
als vrienden, maar ook samen met kansarme kinderen en hun ouders of begeleiders naar Plopsaland, De Panne. 
De ‘sociale’ tickets voor kansarme gezinnen worden gefinancierd door Lions clubs, maar … voor de eerste 1.000 tic-
kets steunt het district met een extra gift card t.w.v. €15,00 voor kleine bestedingen in het park. Alle andere Lions én 
sympathisanten genieten dankzij onze samenwerking met Plopsa een zeer voordelig tarief (€28,00 i.p.v. €42,50). En 
last but not least … kunnen Lions-tickets om 16u00 aansluiten op de exclusieve Samson & Marie-show! 
De plaatsen zijn beperkt; wees er dus snel bij. Praktische info en tickets op www.lions112atogether.be
Diezelfde dag vindt ook de districtsconventie plaats in het Plopsa Hotel. En om het feest compleet te maken, sluiten 
ook de Leo’s aan voor hun Nasoc-event. Plopsa kleurt op 1 mei geel en blauw. Dit drievoudig evenement kadert in het 
Werk van de Gouverneur over kinderarmoede.

http://www.lions-112a.be
http://www.lions112atogether.be
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Directory Online voor clubverantwoorde-
lijken
Via deze link naar onze website kunnen secretarissen, voorzitters of ICT-verantwoordelijken van de club de weg 
vinden naar de directory online. In deze directory online is een hele reeks informaties te vinden over het invullen van 
documenten zoals clubgegeven, ledengegevens bij het aanwerven of het overlijden van leden of nog om de maande-
lijkse RME in te vullen… en nog veel meer!
Een zeer handige tool om veel vlotter de administratieve clubverplichtingen te vinden en bij te werken. Met dank aan 
het nationaal secretariaat voor dit mooi en handig werktuig.

Service from the heart
Een boodschap van onze internationale voorzitter Douglas X. Alexander:
“I learned very early on about the importance and power of community. In Brooklyn, we work toge-
ther and support each other to make life better for everyone. And that’s why Lions has always felt 
like a family to me—like my home. Because for Lions, helping others is more than what we do. It’s 
who we are. And we give our “Service from the Heart.” That is the message I want us to share with the world.
We have a vision to make a better world for all people. That vision begins with us at home in our communities. Our 
safe service is helping so many people, so let us continue to be guided by our hearts and to move our communities 
forward. Let’s live out who we say we are. Let’s show the world what it truly means to have the heart of a Lion.
It is a great honor to be your international president. And I promise I will serve you with all my heart.
Yours in service,”

Douglas X. Alexander, International President 

Brilleninzameling
Omdat de laatste algemene vergaderingen van het district en het multi-district steeds online plaats 
vonden, beschikken vele clubs over een voorraad ingezamelde brillen.
Daarom wordt midden maart binnen ons district D112A een ophaling voorzien.
Clubs die over brillen beschikken worden gevraagd om dit door te mailen aan Eddy Van Goethem, evgthem@scarlet.
be met opgave van hoeveel dozen. En dit vóór 11 maart as.

http://www.lions-112a.be
https://www.lions-112a.be/werkwijze-directory-online/
mailto:evgthem@scarlet.be
mailto:evgthem@scarlet.be
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Nieuws uit zone 12
In zone 12 is het clubleven dit Lionsjaar eerder op een laag pitje daar vergaderingen niet altijd mogelijk waren en als zij 
wel doorgingen er toch bij vele leden nog smetvrees bestond. Hierdoor is overal wat sleet gekomen op het clubleven. 
De GMT ’s kunnen dus aan de slag om het clubleven te herdynamiseren!! Toch lichtpunten in deze donkere periode!
LC Damme Zwin heeft ze een kerstboom opgetuigd in WZC ’t Stek en was ook actief voor de Voedselbanken. Bij LC 
Oostkamp was er met de kerstdagen een succesvolle “X-mas for all” en de traditionele Valentijnboxen-actie ging door. 
Bij LC Brugge Zeehaven is er een vergadering gepland in februari waar de laatste vergadering eind oktober was, en 
een aperitiefconcert is gepland als fundraising. LC Brugge meldt een nog redelijke aanwezigheid bij de vergaderin-
gen. Geen deelname aan de voedselbanken maar wel een financiële bijdrage die moet dienen voor het optimaliseren 
van hun PR. Verder, als fundraising, twee manpoweractiviteiten, het houthakken van knotwilgen met verkoop brand-
hout en een appelpluk met het verkopen van het gemaakte appelsap.

Luc Gillemon  Zonevoorzitter 12,  Patrick Degomme Zonesecretaris 12

Kerstpakketten bij LC Blankenberge
Voor het 28ste jaar op rij bezorgde Lions Club Blankenberge 
op 23 dec, met de medewerking van Sint-Vincentius, aan 168 
gezinnen een pakket.  Daarin werden alle ingrediënten voor het 
maken van een lekkere kerstmaaltijd aangepast aan hun gezin: 
van aperitief, voorgerecht, hoofdschotel tot dessert plus nog en-
kele extra’s.  Ter vervanging van het afgelaste sinterklaasfeest 
krijgen al hun kinderen, net als vorig jaar, een geschenk op hun 
verjaardag.  Het Sociaal Huis staat in voor de bezorging.  Zo wil-
len de leden in deze donkere tijden een inspiratie zijn om ook de 
zwakkeren uit onze samenleving niet te vergeten!

Appelpluk LC Brugge
Het weekend van 25-26 september 2021 was het uitgelezen moment om de bankrekening van ons sociaal fonds te 
spijzen. Ons jaarlijks appelpluk-weekend was aangebroken. 
Gezien het slechte, koude, voorjaar zag de appel- en perenoogst er zeer bedroevend uit. Inderdaad, vele eigenaars 
van onze landelijke boomgaarden keken maar beteuterd naar de opbrengst. Aangezien de temperatuur van de boom-
gaarden in de Brugse binnenstad enkele graden hoger ligt, konden wij wel rekenen op een redelijke oogst.
Op zaterdag en zondag werd er dus met onze clubleden, hun echtgenotes en kinderen geplukt. De oogst bracht ± 
1.500kg op, goed voor ± 1.200 flessen zuiver, onbespoten appelsap. Het weekend werd dan met een drink afgesloten, 
gezien de corona-maatregelen, in één van de boomgaarden. 
Een deel van de flessen werden rechtstreeks aan één van ons gesteunde vzw’s geschonken, die deze verder konden 
verkopen. Het saldo van de flessen werd door de clubleden gekocht of verkocht. Ondanks deze barre coronatijden 
konden wij toch een kleine winst boeken. 
Wij kijken uit naar een prachtig voorjaar waar er een record aan fruit zal groeien, zodat wij in september ons resultaat 
kunnen verdubbelen. 

Michel Nemery, LC Brugge

http://www.lions-112a.be
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LC Sint Martens Latem: Vleugels voor rol-
stoelers
Zweefvliegen is heerlijk
Het sleepvliegtuig staat klaar. Eens de sleepkabel gekoppeld, 
begint het zweefvliegtuig te rollen. Eerst zachtjes, dan sneller 
en sneller. Na hooguit enkele seconden bereikt de zwever al 
de opstijgsnelheid. En daar is dat ene magische moment … 
het toestel verlaat statig en majestueus, als een grote witte 
vogel, de startbaan. Het leeft, en de aarde zakt zachtjes weg. 
Na het loskoppelen van de sleepkabel bestudeert de piloot 
snel de omgeving. Hij controleert de verschillende instrumen-
ten en zijn blik peilt de omliggende wolken op zoek naar ther-
miek. Met zijn ervaring en al zijn zintuigen zoekt hij naar die 
ene kleine stijgwind of thermiekbel in de directe omgeving. 
Als het weer het toelaat en hij perfect vliegt, zal hij ze vinden, 
die stijgstroming. Dan overwinnen piloot en vliegtuig samen 
de zwaartekracht en duwt de kracht van de zon hen hoger 
het luchtruim in. Dit is het moment van rust en pure gelukzaligheid dat iedere zweefpiloot wereldwijd kent en zo diep 
koestert. In de cockpit van een zweefvliegtuig beleeft elke piloot telkens opnieuw een plezier en gelukzaligheid die 
maar moeilijk in woorden kan omschreven worden. 
Lees hier het volledig artikel....

Guy Gildemyn, LC Sint Martens-Latem

LC Ronse-Renaix LISA 365 Sponsor Event
Via het LISA - project (Lions International Student Aid) onder-
steunen wij, in samenwerking met lokale scholen, kanszoe-
kende jongeren bij hun hogere studies zowel financieel als met 
actief peterschap.
Met LISA365 spreken wij kandidaat-sponsors aan om deze 
jongeren te steunen onder het principe van ‘1 Euro/ dag’.
Om de binding met onze sponsors te versterken, organiseren 
wij, sinds enkele jaren, een ‘LISA Sponsor Event’. Objectief 
hiervan is, naast een bedanking, onze sponsors ook inzicht te 
geven in de werking van ons project alsmede de tastbare re-
sultaten ervan aan te tonen: studenten die, dankzij onze steun, 
hun studieparcours succesvol afgelegd hebben.
Het bedankingsmoment ging dit jaar door op 9 november 
2021. 
Een panelgesprek lichtte de werking van LISA in detail toe aan 
de 130 aanwezigen. Hoogtepunten van de avond waren de ijzersterke getuigenis van één van onze geslaagde stu-
denten, Hans Peter alsook de voorstelling van onze ambassadrice Zehra Sayin (CE0 Special Olympics).
De bevestiging van verdere ondersteuning door onze sponsors was, voor ons, het beste bewijs van een zeer ge-
slaagde avond.

http://www.lions-112a.be
https://www.lions-112a.be/lc-sint-martens-latem-vleugels-voor-rolstoelers/
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Solidariteitskiosk Sint-Andriesziekenhuis 
Tielt – LC Tielt
Op 22 december 2021 werd een ‘solidariteitskiosk’ of 
ruilkast geopend voor medewerkers van het plaatselijke 
Sint Andriesziekenhuis. Een ‘solidariteitskiosk’ is een kast 
waarin tweedehands spulletjes geplaatst kunnen worden 
(zoals boeken, speelgoed, kledingstukken), die anderen 
dan gratis mogen meenemen. 
Het idee kwam van een anesthesiste van het ziekenhuis 
dr. Sandra Huysentruyt, die op rondreis doorheen diverse 
Franse steden dergelijke kiosken van de solidariteitsorga-
nisatie “Les Hirondelles” zag. Deze ruilkasten zijn daar een 
groot succes. De kiosken worden ambachtelijk gemaakt 
bij een sociaal maatwerkbedrijf  in samenwerking met de 
Franse non-profitorganisatie ADAPEI.
LC Tielt stond integraal in voor de financiering van zo’n ki-
osk in het ziekenhuis. “Voorlopig beperken we ons project tot het ziekenhuispersoneel” zegt dr. Steven De Coninck, behalve 
arts in het ziekenhuis ook voorzitter van LC Tielt. “In het ziekenhuis worden nu al vaak spulletjes geruild en uitgeleend binnen 
de afdelingen. Met deze kast hebben we een instrument om dit georganiseerd en voor heel het ziekenhuispersoneel verder 
te zetten. Als de ruilkast een succes wordt, overwegen we om nog meer kasten te plaatsen - ook buiten het ziekenhuis”.

“Soep voor het goede doel 2.0” – LC Tielt
Door Corona kon ons grote jaarlijks fundraisinggebeuren (kleiduifschieting, BBQ & 4x4 treffen) niet doorgaan in 2020. 
In het najaar van 2020 zochten we een alternatief en werd de ‘Soepactie’ boven de doopvont gehouden. Toen goed 
voor 4.900 liter soep die werd verkocht via honderden sponsors, contacten, familie en kennissen van Lions Club Tielt. 
We boden 3 soorten soep aan naar een recept van sterrenchef Bart De Pooter. De opbrengst van deze actie ging 
integraal naar de steunprojecten van Lions Club Tielt.
Jammer genoeg kon ook in juni 2021 onze fundraising niet doorgaan. Na een meer dan geslaagde eerste editie werd 
de “Soepactie 2.0” opgestart eind 2021.
Samen slaagden we erin om ruim 6.000 liter soep te verkopen via honderden bestellingen. Op zaterdag 18 december 
2021 werden de soepen door onze leden verdeeld en waar nodig rondgedragen en ‘ten huize’ afgeleverd bij de vele 
sponsors, sympathisanten, kennissen en familie. 
Op die manier kan de Lions Club Tielt, ondanks Corona de vele goede doelen in Tielt en omgeving blijven steunen.

http://www.lions-112a.be
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Leo Club Schelde-Leie
Bubble Brunch @Home
5u30 19 december 2021 - Een koude zondagochtend, de haan 
kraait nog maar net zijn eerste schorre ochtendkreet. Alle 
lichten zijn nog uit, behalve in de werkhut van de Leo’s van 
Schelde-Leie langs Latemse invalswegen. 
Daar zijn ze! 14 lachende Leo elfjes zijn al naarstig in de weer 
om de Bubble Brunch pakketten op tijd klaar te hebben vóór 
de eerste knorrende magen aan de ontbijttafel zitten. 1, 2, 3… 
1, 2, 3… als een hecht team worden de eerste manden versierd 
met Prosecco ho’s en pist ‘ho léts’, homemade brownies, fruit-
slaatjes en alles wat lekker is. 
Het organiserende team keek goedkeurend hoe de laatste 
manden hun strikje kregen en in de slee’s werden gelegd om 
geleverd te worden in Latem en omstreken. Iedereen was op-
recht trots dat we last-minute van de afgelaste fysieke Bubble 
Brunch in het Latemse Kerstdorp toch nog een leuk en suc-
cesvol virusvrij alternatief konden laten doorgaan en zo onze 
goede doelen extra kunnen steunen. 
Bedankt aan alle sponsors en ontbijters. Tot volgend jaar! 

Leo Club Schelde-Leie. We Serve! 

Internationale Conventie een ervaring
Deelnemen aan een Lions wereldcongres is zowat het meest intense wat men als lid mag meemaken. Een feest is 
het, een privilege, een levenservaring.
Je ontmoet en verbroedert met zoveel fijne mensen, waar je weet dat je de meeste nooit meer ziet of hoort.
En om nog meer te tarten wordt als reden verwezen naar de ‘Lion’ van winter 1922. Pag 12 : ’50 hectares of land in 
Ontario, Canada, donated by Lion Paul De Cloet so that the area be protected into perpetuity’
In Chicago ben ik naar de Canadese receptie geweest, omdat dit sympathieke mensen zijn, voor een leuk gesprek 
half Québec-frans en Engels.
Wat is dan de eerste vraag : ‘Where are you from’ – antwoordt een vriendelijke canadese dame ‘ I am Josiane, and I 
am from Poperinge’ en de echtgenoot ‘ I am from Dentergem’. Nu ben ik zelf van Ieper en Fabienne van Tielt. Moet je 
verdraaid de helft van de wereld reizen om uitgeweken buren te ontmoeten.
Ontzettend fijne mensen, die Lions zo erg genegen zijn, en nogmaals bewezen met hun geste.
Als dàt geen uniek onderwerp is voor onze lokale flash, wie durft mij tegenspreken ? Tabarnak !

Jan ROBYN

                                                 

http://www.lions-112a.be
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Nuttige info
22/02/2022 LC Oostkamp: Valentijn Box
26/03/2022 D112A: Workshop Leden en Verjonging
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
05/05/2022 LC Kortrijk: Filmgala
11/05/2022 D112A: info-avond voor zone- en gewestvoorzitters
16/05/2022 D112A: info-avond voor nieuwe clubbesturen
25-28/05/2022 SOHAP Special Olympics in Louvain-la-Neuve

Laat uw club- , zone- of gewestactiviteiten kenbaar maken aan de redactie (galas, sprekers, of andere evenementen 
die andere clubs kunnen interesseren). Zo wordt iedereen geïnformeerd via de Flash agenda!

Welkom aan onze nieuwe leden
Club Naam Voornaam
Damme Zwin Demilie Michel
Damme Zwin Sevenhant Wim
Oostkamp Vandecappelle Karel
Roeselare Vanneste Sebastiaan

In memoriam

Club Naam Voornaam

Oostende Daems Paul

Blankenberge Vincke Fernand

Roeselare Vyncke André

Kortrijk Vandeputte Pierre

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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