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Beste Lionsvrienden,

Aan de vooravond van een 3de wereldoorlog?

Wie had er bij de start van ons werkingsjaar gedacht dat we vandaag zo’n vraag zouden stellen? Hoe in-
grijpend is de maatschappij veranderd na 2 jaar covid-pandemie? Waar leiden extreme energieprijzen het 
gezinsbudget naar toe? Het pure ‘financialiseren’ zoals columnist en professor Gert Peersman het betitelt, 
heeft meer ongelijkheid gebracht dan ooit. In ons ‘rijk’ Vlaanderen is de lege brooddoos van schoolkinde-
ren hét symbool geworden van het groeiend verschijnsel ‘kinderarmoede’.
Als Lionsclub is en blijft onze core business die vele kleine sociale doelen, in onze onmiddellijke omge-
ving, die dankbaar snakken naar dat extraatje welke wij hen kunnen bieden.
Als apotheose voor het Werk van de Gouverneur brengen jullie op 1 mei meer dan 1.600 armoede-kinderen 
naar Plopsa De Panne. Meer dan 400 Lionsleden zullen hen vergezellen. Samen met meer dan 1.000 Leo’s 
en hun doelgroepen overspoelen bijna 3.000 Lions het pretpark.  Een uniek evenement dat dankzij jullie 
inzet en engagement aan zovelen een onvergetelijke dag zal bezorgen. 
Dit one-shot gebeuren gaat een beetje in tegen de oproep die ik bij mijn clubbezoeken doe om sociale wer-
ken met lange termijnvisie te ontwikkelen. Daarom zal 1ste Vice Gouverneur Eddy van Goethem dit project 
volgend jaar doortrekken met als belangrijke optie ‘kinderarmoede structureel tegen gaan’. Eén van die 
ontwikkelingen is het LISA (LISA INTERNATIONAL STUDENT AID) project, het coachen van studenten 
door jullie, Lionsleden. LISA heeft zijn bakermat in ons district. Bij het recente bezoek van onze 1ste Vice 
International President Brian Sheehan aan België, hebben 2 clubs dat uitgebreid voorgesteld. Er is een se-
rieuze kans dat het LISA project op Europees of wereldvlak wordt uitgerold. Hier mogen we terecht fier op 
zijn. District A vecht voor de toekomst van zijn jongeren. Niet met de wapens, maar met onze intelligentie, 
onze ervaring, onze empathie en een bemoedigend schouderklopje “Yes, you can!”.
‘We Serve’, voor een betere maatschappij, met sociale cohesie, met een hoopvolle  toekomst. Medemen-
selijkheid zegeviert!
Dank voor jullie ongebreideld enthousiasme. LIONS ABSOLUTELY!

Luc Amez, Gouverneur Lions District 112A 2021-2022 luc@zakenkantoor-amez.be
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Lions 112A together in Plopsa: een succes!
U herinnert het zich nog: zondag 1 mei 2022 zou een hoogdag worden voor 
alle Lions, partners, familie, sympathisanten én voor alle kansarme kinde-
ren en hun ouders of begeleiders die we uitnodigen naar Plopsaland. Wel … 
dankzij het groot enthousiasme van onze clubs en hun tomeloos engage-
ment wordt het dat beslist!
Om het in cijfers uit te drukken: er werden meer dan 1.850 sociale tickets 
aangekocht, 375 Lions-tickets, er zijn 150 conventiegangers ingeschreven 
en nog eens 1.150 mensen komen via Leo’s en Nasoc ook naar De Panne. 
Met meer dan 3.000 deelnemers kleurt Plopsa straks effectief geel en blauw. 
En om het in woorden uit te drukken: héél hartelijk dank voor alle steun. Motivatie drijft; hier mogen we samen trots 
op zijn. Nu nog de zon en lachende gezichten op 1 mei. Begin al maar af te tellen …
De inschrijvingen voor conventie- en sociale tickets zijn inmiddels afgesloten, omwille van organisatorische afspra-
ken met Plopsa. Enkel Lions-tickets – aan voordeeltarief – zijn nog te koop op www.lions112atogether.be

Sven Devolder , LC Zwevegem 

Gouverneursverkiezing District 112A  2022–
2023
Kandidaat Eddy Van Goethem
Allerbeste Lionsvrienden en vriendinnen,
Met de lente in onze tuin lijkt dat covid-beestje iets verder weg te zijn en durven we terug dromen van activiteiten zo-
als voorheen. En hopelijk nu iets standvastiger dan begin dit jaar toen we terug 
achter ons scherm gedwongen werden.
Voor een tweede keer op rij waren onze eindejaarsactiviteiten gekortwiekt en 
werden onze creativiteit en flexibiliteit hard op proef gesteld. Mijn bewondering 
en appreciatie voor alle clubs die er het beste (en nog beter dan eerder) van 
gemaakt hebben.
Volgend werkjaar loopt in volle continuïteit door met dit jaar. Maar ook voor 
Lions is het na covid geen ‘business as usual’! Het creëren van een visie, samen 
met toekomstige verantwoordelijken, is onontbeerlijk!
Armoede in onze onmiddellijke omgeving is sterk gestegen. Bieden wij op 1 mei 
kinderen in kansarmoede een onvergetelijke dag aan, dan willen we wij vooral 
in de komende maanden met duurzame samenwerkingen een blijvende impact 
hebben.
Ook geen ‘business as usual’ voor wat betreft het ledenbeheer. De workshop Leden en Verjonging van 26 maart 
laatstleden was het startshot voor Lions 2.0. Verjonging van leden en clubgewoonten, gemengde clubs, vervrouwe-
lijking en intensievere samenwerking met Leo’s bieden zich aan.
We kunnen maar gepast anticiperen indien we onze organisatie kennen en daarom wil ik als toekomstig gouverneur 
meer inzetten op opleiding en communicatie, deze laatste zowel langs de website van het district naar de clubs toe 
als extern ter ondersteuning van onze zichtbaarheid.
Samen streven we naar terug meer dan 2.000 leden in ons district en de opstart van 2 jonge en gemengde clubs 
tegen de Lenteconventie van 22 april 2023 in Aalter.
De noodsituaties van de laatste twee jaren hebben bewijs geleverd van het engagement en de veerkracht van onze 
clubs en haar leden met een wel overwogen evenwicht tussen eigen sociale projecten, directe noodhulp of via onze 
unieke foundation LCIF.
Op deze sterkten bouwen we, clubs en leden van het kabinet, samen verder!
We serve!

Eddy Van Goethem, 1ste vicegouverneur 2021-22

http://www.lions-112a.be
http://www.lions112atogether.be
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Leden en verjonging
YES WE CAN!
Tijdens de zeer gewaardeerde workshop ‘Leden en Verjonging’ van 
26 maart laatstleden is er een analyse gemaakt van het ledenbe-
stand van alle clubs in ons district D112A.
Er zijn daarbij 3 criteria in overweging genomen:
• Clubs met minder dan 20 actieve leden (leden at large, privile-

ged, associated, affiliated of honorary zijn hier buiten beschou-
wing gelaten).

• Clubs met minder dan 10 actieve leden jonger dan 60 jaar.
• Clubs die sinds juli 2016 het ledenverlies niet hebben kunnen 

compenseren.
Voor clubs zonder knipperlichten kan deze analyse een leidraad zijn 
voor continuïteit in de GMT-
werking.
Clubs met knipperlichten krijgen elk een afzonderlijke mail waarin we vragen dat de huidige en toekomstige bestuurs-
ploeg zouden overleggen en tot een actieplan komen om de knipperlichten op termijn weg te werken.
Tegen 1 juni as. verwachten zone- en gewestvoorzitter dit actieplan. Zij willen in de komende maanden en volgend 
jaar een team vormen en deze clubs begeleiden naar een solider ledenbeheer.
En weet dat een club die gaat voor verjonging, inzet op een vlotte werking en ongeëvenaarde ‘We Serve’ initiatieven!
Via deze link kan men de presentatie van de workshop ‘Leden en Verjonging’ zien

Luc Amez, Gouverneur, Eddy Van Goethem, 1ste Vicegouverneur

PU-101
Het elektronisch document van LCI (Oak-Brook) waarmee de mandaten van het nieuwe clubbestuur gemeld worden. 
Het MD-secretariaat verzamelt deze gegevens van alle clubs en stuurt deze globaal door.
Voor Oak-Brook zijn er 4 mandaten verplicht op te geven: voorzitter/GAT, secretaris, penningmeester en verantwoor-
delijke effectieven (membership/GMT).
Als deze niet tijdig (halfweg april) medegedeeld zijn, worden de mandatarissen-in-functie opnieuw opgegeven. Dat is 
niet aan te bevelen, want dat betekent bijkomend werk om nadien weer aan te passen.
De opgave van de andere functies (1vice/GLT, protocol, ICT-contact, jeugdverantwoordelijke/youth, ambassadeur, 
LCIF-contact/past-vz en -als de club een Leoclub ondersteunt- ook de Leo-advisor) is belangrijk voor de interne wer-
king van het district en het MD.
Het opgeven van al deze clubfuncties is voor de secretaris-in-functie een fluitje van een cent.
Binnen enkele minuten kun je dat voor elkaar brengen aangezien leden en functies kunnen geselecteerd worden 
enkel moeten aangeklikt en bevestigd worden.
Vergeet natuurlijk niet om na het aanmelden eerst te kiezen voor 2022-2023.
Momenteel zijn 16 clubs in orde voor OB en 5 voor het MD…

Peter De Poorter, districtssecretaris

http://www.lions-112a.be
https://www.lions-112a.be/workshop-leden-en-verjonging-van-26-maart-2022/
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Nieuwe clubbesturen
We bereiden al het volgende werkjaar al voor …
Infoavond maandag 16 mei om 19.30 online
De verkiezingen in de clubs zijn voorbij en de nieuwe besturen starten met de voorbereiding van hun werkjaar 2022–
2023.
Tijdens deze infoavond gaan we dieper in op:
• de verschillende verantwoordelijkheden binnen een clubbestuur
• hoe GAT / GLT / GMT / GST het kernbestuur vormen
• de samenwerking met zone, gewest en district
• welke accenten we in het werkjaar 2022–23 leggen
Leden die voor het eerst deel uitmaken van het bestuur krijgen hierbij een breder Inzicht in de werking van een club, 
maar ook voor hen die al een paar jaar meedraaien is een opfrissing zeker welkom. Zijn we nog op de hoogte van de 
laatste evoluties binnen ons district?
En vergeet niet, uw club verwacht een vlotte werking, en geïntegreerd binnen het district.
Aanmelden voor deelname bij Eddy Van Goethem, evgthem@scarlet.be . U ontvangt een zoomlink op 15/05.

Brilleninzameling
Eind maart / begin april zijn de ingezamelde brillen in ons district op-
gehaald.
Ze worden, samen met deze van de andere districten, getransporteerd 
naar Medico in Le Havre.
In dit optisch centrum worden ze gesorteerd, gereinigd en in orde gebracht voor een tweede 
gebruik in Zuid-Amerika en Afrika.
Nieuwe inzameldozen zullen ter beschikking zijn aanstaande mei of juni – we verwittigen nog.
Dank aan alle clubs voor het blijven inzamelen van brillen en zo Lions koppelen aan deze zeer 
herkenbare actie!

Lions European Music Competition
Zondag 10 april 2022, Ros Beiaardzaal Dendermonde
Wedstrijd « De Stem”
LC De Haan Permekeland “peterde” Tymothy Veryser een 24-jarige tenor uit Eernegem.
Timothy bracht voor ons het door de jury opgelegde stuk “Una fortiva lagrima” van componist 
Gaetano Donizetti.
Zijn persoonlijk werk “Languir per una bella” van Giachino Rossini ging het talrijke melomane 
publiek recht naar het hart…en kende hem onder oorverdovend applaus de “prijs van het pu-
bliek” toe dat hem door de voorzitter van LC Dendermonde werd overhandigd.
Spijtig dat de jury hem de plaats als derde laureaat toekende.
Leander Carlier, bariton, een geboren Aalstenaar, (jawel!!!) behaalde in Dendermonde de eer-
ste prijs met een schitterende “Largo afactotum” Figaro’s aria uit “il barbieri di Siviglia”.
Lionsclub Dendermonde zorgde voor een perfecte organisatie met nadien een mooie receptie 
in de prachtige Ros Beiaardzaal van het Dendermonds stadshuis.
CC Patrik Vervinckt kwam de eer toe om samen met Past CC Harry Buelens en Elect Gouver-
neur Eddy Van Goethem de verschillende prijzen uit te reiken.
Het laatste woord laat ik aan Timothy, industrieel ingenieur en nu weer student “Global Management” te Brugge:
“Ik merk wel dat mensen opera zien als vergane glorie. En toch: opera is zo ontzettend mooi, kan ontroeren en laat nie-
mand onbewogen.”

Luc Masureel, PDG D112A, LC De Haan Permekeland

http://www.lions-112a.be
mailto:evgthem%40scarlet.be?subject=
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Onze clubs helpen Oekraïne
Onze clubs helpen Oekraïne
Clubs die niet weten wat gedaan, kunnen aansluiten bij, of zich inspireren op, volgende 
ingezonden acties:
° LC Ronse heeft, samen met LC-Aalst en LC-Oudenaarde, al jaren het peterschap op-
genomen  van LC Krakow Stare Miasto. Zij steunen aldaar vluchtelingen met voedsel, 
kledij, enz. Elke financiële steun is welkom via die 3 Belgische clubs en wordt in 100% 
transparantie opgestuurd naar LC-Krakow met vermelding van wie de gift komt.
° LC Kortrijk:  Yvan Sabbe, ex ceo-Lidl, en goede vriend van een paar clubleden is 
getrouwd met een Oekraïense. Hij verstuurt volle vrachtwagens met medicijnen en 
ander materiaal naar Oekraïne. Hulp kan via Help Ukraine (help-to-ukraine.org) . Een 
lid herbergt 6 Oekraïense vrouwen en kon hiervoor op de steun van andere leden rekenen voor ontvangst, materiaal 
zoals fietsen, enz.
°LC Assenede  heeft een budget voorzien om de komende periode lokale steun te bieden aan gevluchte inwoners 
van Oekraïne
°LC Oostende BO4 organiseerde een inzamelactie voor Oekraïne met liefst 57 paletten goederen zoals medicijnen, 
verzorgingsproducten, dekens, voeding, tot zelfs rolstoelen en rollators toe. Een groot deel van de goederen vertrok 
onmiddellijk richting Oekraïne: Ternopil, Lviv, Lutsk,...
°LC Harelbeke heeft, vanaf dag 1, SOS Kinderdorpen gesteund.  Via inwonende Oekraïners bij clubleden spelen ze 
in op de rechtstreekse noden in hun thuisland. Zij zijn volop aan het inzamelen en bezorgen dan alles in rechte lijn.  
°LC Kortrijk Leie heeft een bedrag van 25.000 euro vrijgemaakt voor de Oekraïense vluchtelingen. Ze financierden 
een busreis naar de Pools-Oekraïense grens, die 60 vluchtelingen naar België bracht. Een twintigtal vluchtelingen zijn 
door leden gehuisvest en de club heeft nog een tiental appartementen ter beschikking gesteld. Leden treden ook als  
‘buddies’ op, samen met leden van  LC Kortrijk Buda.
°LC Ronse steunt, zowel financieel als organisatorisch het initiatief van LC Frasnes-lez-Anvaing (dochterclub LC 
Ronse, MD 112 D ) 
LC Ronse heeft ook, samen met 5 andere service clubs uit Ronse, een tijdelijke vereniging in het leven geroepen on-
der de naam ‘ SOS Oekraïne ‘. Deze vereniging, met eigen financiële middelen, steunt privé initiatieven en speelt een 
co-ordinerende rol tussen de initiatiefnemers en het stadsbestuur.

Hoe kan ik persoonlijk of mijn club een storting doen aan LCIF ?
via de Belgische ING bankrekening van LCIF : IBAN BE35 3100 9846 9537.
Maar … vergeet dan niet te vermelden :
je naam en/of clubnaam / clubnummer (zie directory) / en vermelding:  LCIF / Ukraine

http://www.lions-112a.be
http://help-to-ukraine.org
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Voedselbanken
December-actie bij Delhaize
De Voedselbankenactie bij Delhaize in december 2021 diende ook deze keer weer plaats te vinden in moeilijke om-
standigheden. Begrijpelijkerwijze gaven vele vrijwilligers forfait omwille van de aanslepende pandemie. Gelukkig von-
den vele anderen het toch belangrijk om vooral nu, en met in achtneming van de vereiste voorzichtigheid, hun beste 
beentje voor te zetten. 
De aanwezigheid van vrijwilligers is een cruciale factor. Uit een steekproef bij een aantal winkels bleek dat de op-
brengst soms tot 40 maal hoger ligt wanneer klanten persoonlijk worden aangesproken bij de ingang van de winkel.
Er werden in totaal voor 402.552 euro vouchers verkocht, als volgt verdeeld:
• €3 - 47%
• €6 - 24%
• €9 - 29%
Dit bemoedigend nationaal resultaat (Districtscijfers worden verstrekt éénmaal ze beschikbaar zijn) bedraagt onge-
veer 70% van de opbrengst in “normale” jaren en werd mede mogelijk gemaakt door de inzet van vele Lionsleden en 
het harde werk van onze provinciale coördinatoren Ignace Bosteels (LC Kortrijk) en Marc De Potter (LC Gent-Gand).  
Een dikke merci aan alle clubs en leden die hun steentje bijdroegen!

Marc Temmerman, LC Geraardsbergen, districtsverantwoordelijke Voedselbanken

Lions Regatta against Drugs
Onder impuls van Bernard De Dobbeleer verdedigen 8 Belgische Lionsleden de kleuren 
van ons land ( vanuit ons district naast Bernard de Dobbeleer, Elien Van Dille, Hans Rotiers, 
Peter Dudal, Bernard Ramboux en André Goethals) op de internationale Humanitarian 
regatta in Kroatië van 20 tot 24 april 2022. Liefst 40 yachts met 350 Lionsleden van alle 
Europese nationaliteiten doen hieraan mee. Het is een belangrijke fundraising ter onder-
steuning van rehabilitatie programma’s tegen drugsgebruik, opgezet door Lionsclubs van 
Kroatïe. Vriendschap en amusement zijn uiteraard ook prioriteiten. 
Deze regatta gaat door in de gekende Kornati eilanden in de Adriatische zee. Bij het ver-
schijnen van dit flashnummer zullen die 8 leden een ervaring rijker geworden zijn en hope-
lijk een ereplaats behaald hebben. 

LC Assenede Diederik op weekend
De voorzitter van onze club organiseerde een clubweekend naar Tongeren, waar we op 19.03.2022 om 19u30 werden 
verwacht in restaurant “Konings“, gespecialiseerd in mosselen en met een goedlachse patron en zijn ploeg jonge 
medewerkers. Na de maaltijd zochten we onze bedstee op in hotel “Eburon” (het hoofdkwartier van Ambiorix).
‘s Aanderendaags ging het richting Genk, naar C-mine, deel uitmakend van ons industrieel erfgoed. Dankzij een virtu-
ele bril daalden we denderend af in de koolmijn om er zwart van de koolstof terug naar boven te komen.
Tijd voor een (virtuele) douche en een snelle hap om dan te verzamelen rond het standbeeld van Ambiorix voor een 
stadswandeling onder deskundige leiding van twee gidsen. 
Later op de avond verliep onze statutaire vergadering zoals gewoonlijk in een ongedwongen sfeer, mede dank zij het 
woordspel met een semi-erotische woordenschat.
Op zondag werden we ondergedompeld in een gigantische antiek- en brocantemarkt die elke zondag plaats vindt in 
Tongeren.
We sloten het weekend af met een pick-nick in de prachtige tuinen van Alden Biezen om na een dankwoord aan de 
voorzitter en voornamelijk aan zijn dame huiswaarts te keren.

Vincent 

http://www.lions-112a.be
https://m.facebook.com/events/1270419963427257/
https://m.facebook.com/events/1270419963427257/
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Alle zeilen bol voor LIONS BAD
Op 28 april 2022 14:00
De 12e editie van Lions BAD  staat in de steigers. ….. omwille van 
corona wordt het opnieuw een digitale editie.  Midden januari 2022, 
toen de pandemie volop woedde moesten we -uit voorzorg voor 
onze doelgroep -die spijtige beslissing nemen. Toch oogt de affiche 
aantrekkelijk: de presentatie is in handen van  Yves Bondue. Anker-
artiest is Bart Kaëll. Verder is er weer een meezingsessie en wordt 
de DJ-set bemand door DJ Jack Amai M’n Klak (Jaimie van Down 
The Road)... Meer info op www.badfestival.be
LIONS BAD  krijgt wel steun uit onverwachte hoek: op zondag 3 
april 2022  presenteerden we Lions Bad  voor de 1st Int Vice Presi-
dent Brian Sheehan. Wij in LIONS BAD outfit. De man was bijzonder 
enthousiast. We maakten hem erop attent dat hij Oak Brook over “Lions Bad” met Nederlands accent zou informeren, 
en NIET over Lions BAD of Bad Lions ( Engels accent) !!  Maar de boodschap over de bijzondere visibiliteit en cre-
dibiliteit van LIONS BAD voor Lions heeft hij duidelijk begrepen, en zelf beklemtoond in het bijzijn van een heel pak 
notabelen! Impressie: https://youtu.be/fUAHTce8j3I

Hugo Delbeke, namens Werkgroep LIONS BAD ( Pieter Van Den Heuvel, Bernard Adins, Bernard De Dobbeleer, Patsy 
Kiekens, Piet Lombaerts, Hilde Vermeersch, Alex Vanraes )

Mannenclub versus Damesclub
Ter gelegenheid van de interessante infosessie betreffende ledenwerving en ver-
jonging werd de fameuze leuze AVE van past-gouverneur Jacques Lannoo zaliger 
boven gehaald. A van Aanwezigheid, V van Vriendschap en E van Engagement. 
Vele clubs waren aanwezig met hun voorzitter of hun GMT (membership verant-
woordelijke)… en die AVE heeft blijkbaar indruk gemaakt.
Gisteren was ik op mijn (mannen) clubvergadering en de GMT verantwoordelijke 
kreeg het woord om ons mee te delen wat hij onthouden had van die infosessie. 
Wanneer hij het belang van die AVE leuze (aanwezigheid - vriendschap - engage-
ment) voor het Lionisme benadrukte, reageerden onmiddellijk een paar stoere man-
nen met de fameuze Caesarsgroet “AVE-Caesar”, met de rechterhand in de lucht.
Eergisteren was ik op bezoek bij een damesclub en de verantwoordelijke GMT, die het woord kreeg, kaartte AVE aan, 
net zoals  de verantwoordelijke van  mijn mannenclub… en wat was de reactie  van haar Lions-vriendinnen?… geens-
zins een verwijzing naar Caesar… maar wel naar  “AVE… Maria”!
Wat dames toch verschillen ten aanzien van mannen!
Ik moest even lachen en vroeg me af hoe het in een gemengde club zou zijn… want op dat seminarie ‘ledenwerving 
en verjonging’ begreep ik dat we toch allemaal, zo we wilden overleven, vroeg of laat gemengd zullen moeten zijn!

André Goethals, past gouverneur

http://www.lions-112a.be
http://www.badfestival.be
https://youtu.be/fUAHTce8j3I 
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Brood(doos)nodig!
18% van de kinderen in Kortrijk hebben geen deftig middagmaal op school.
Kinderen die met honger aan hun schoolbank zitten, kunnen hun kansen niet grijpen. Een gezonde, gevarieerde maal-
tijd is essentieel voor hun ontwikkeling en om goed te kunnen studeren. 
LC Kortrijk Mercurius deed een oproep naar de bevolking met de actie “Kwetsbaar Kortrijk”.
Met dit initiatief willen zij elk kind uit een kwetsbaar gezin, elke schooldag voorzien van een voedzame maaltijd. Een 
kom soep ’s middags kan een wereld van verschil maken. In samenwerking met de Kortrijkse scholen en brugfiguren 
helpen zij in alle anonimiteit de kinderen die geen fruit, soep, koude of warme maaltijd kunnen nuttigen. En dat is 
precies waar Kwetsbaar Kortrijk om draait.
In samenwerking met Streekfonds West-Vlaanderen, dat deel uitmaakt van de Koning Boudewijnstichting, hebben 
ze  een crowdfunding opgezet via www.kwetsbaarkortrijk.be . Met 2€ steun is een brooddoos van een leerling voor 1 
dag reeds gevuld. En voor 350€ is de brooddoos van 1 student gedurende 1 schooljaar gevuld. 

LC Geraardsbergen met  wielericoon Al-
lan Peiper
LC Geraardsbergen ontving recent, tijdens hun statutaire vergadering, ge-
wezen wielericoon en -sportbestuurder Allan Peiper. Allan vertelde ons op 
een ongelooflijk aangrijpende manier zijn levensverhaal. Zijn ganse leven 
staat in het teken van “never give up”. Als 17-jarige knaap verliet hij Austra-
lië om quasi zonder geld in België z’n levensdroom waar te maken. Hij ver-
telde ons over zijn verblijf bij de familie Planckaert die hem als hun eigen 
zoon beschouwden. Allan was een goed beroepsrenner met een enorme 
werkethiek bij o.a. Panasonic en Tulip. Tevens is Allan de gewezen men-
tor en sportbestuurder van Tadej Pogacar waarbij hij ons zijn strategie in 
detail uitlegde hoe hij Tadej in de rol van underdog en nog vrij onbekende 
renner naar zijn eerste Tourwinst coachte. Omwille van gezondheidsrede-
nen (diverse therapieën tegen kanker) diende hij even afstand te doen van 
de wielersport.
Kortom een ingrijpend verhaal van iemand met als levensmotto “NEVER GIVE UP”. Blijf in gelijk welke omstandighe-
den doorbijten en waar een wil is, is een weg.

Tom De Munter zonevoorzitter zone 22 en Hans De Turck, LC Geraardsbergen

De Grote Peirdekopkes Parade 
Naar jarenlange traditie verkochten wij, LC Waregem Ascot, rond de eindejaars-
periode de enige echte ‘Waregemse peirdekopkes’ om onze goede doelen te 
steunen. Dit zijn lekkere, krokante pralines in de vorm van, jawel, een paarden-
kopje. Dit werkjaar werd een topverkoop gerealiseerd. 
Met de Peirdekopkes actie wordt dit en komend werkjaar onder andere ‘De Li-
ving’ gesteund, een sociaal werkproject in Deerlijk. Meer info kunnen jullie vin-
den op https://www.vzwdelivingdeerlijk.be. 
Samen met alle leden van LC Waregem Ascot gaan we ervoor om deze topver-
koop in de volgende editie opnieuw te evenaren.

http://www.lions-112a.be
http://www.kwetsbaarkortrijk.be
https://www.vzwdelivingdeerlijk.be
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LC Ronse-Renaix en de overstromingen
LC Ronse - Renaix biedt hulp aan de slachtoffers van TROOZ
Onder leiding en coördinatie van Lions-vriend Henry Van Den Da-
ele werd een prachtig initiatief opgezet teneinde steun te bieden 
aan de getroffenen in Trooz, in de nasleep van de overstromingen 
van juli 2021.
Op vrijdag 11 februari laatstleden vertrok vanuit Ronse, voor de 
vierde keer al, een delegatie van 2 bestelwagens met goederen 
zoals huis- en kantoormeubelen, huisraad en allerlei gereedschap. 
De commissie VZW Goede Doelen heeft hiervoor een mooie som 
besteed aan modern huisraad en gereedschap. Mede dankzij de 
steun van Lions-vrienden Tom Calberson en Cedric Holvoet kon 
dit materiaal aangekocht worden tegen zeer scherpe prijzen. 
Voor de mensen die slachtoffer waren van deze ernstige ramp op 
14 juli 2021, zijn deze vele schenkingen een hart onder de riem. Niet alleen helpt dit hen op materieel vlak maar het 
geeft hen ook mentale steun

LISA project
Pluim voor Tatjana Melnitsjenko!
Tijdens het officieel bezoek van First Vice International President Brian 
Sheehan en Lion Lori aan België, werd het LISA project voorgesteld 
door o.a. Dirk Van Heuven (LC Mercurius). Hij had Tatiana Melnitsjenko 
meegebracht.  Zij is de eerste studente die wij indertijd begeleid heb-
ben. 
Ze heeft op een schitterende, warme manier het project toegelicht.
Enne…ze is nu werkzaam bij PWC en zal daar Lisa voordragen als 
sponsordossier. Van een ware ambassadrice gesproken!

Dirk Van Heuven , LC Mercurius en Tatiana Melnitsjenko

Een fijntje:
Tijdens het hoog bezoek van de eerste vice international president aan België een week of twee geleden werd het 
sociaal project BAD Festival voorgesteld met volgende slide:
                                                            

Één van de internationale deelnemers postte later op zijn social media : I’ve been to some Bad Festivals before and 
I prefer the Good ones.

http://www.lions-112a.be
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Nuttige info
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
01/05/2022 2022 LC Sint-Martens-Latem: Lentedorp
05/05/2022 LC Kortrijk: Filmgala
11/05/2022 D112A: Infosessie voor zone- en gewestvoorzitters
15/05/2022 LC Oostende BO4: 2nd LISA Golf Trophy
16/05/2022 D112A: Infosessie voor nieuwe clubbesturen
25/05/2022 D112A: Infoavond delegatie Internationale Conventie Montréal
25-28/05/2022 SOHAP Special Olympics in Louvain-la-Neuve
04/06/2022 LC Wetteren Rozenstreek: Rozenrally
25/06/2022 LC Tielt: Kleiduifschieting
25/06/2022 LC Tielt: Candlelight BBQ
25/06/2022 LC Tielt: Nationaal 4x4 Event

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
Kortrijk Buda Loir Stephanie
Kortrijk Buda Oosterlynck Caroline
Kortrijk Buda Samain Delphine
Gent Centinelle Devriesere Annelies
Gent Centinelle Heylbroeck Françoise
Gent Centinelle Decreus Iris
Kortrijk Mercurius Gekiere FIlip
Meetjesland Eeklo De Rycker Kristof
De Haan Permekeland De Wilde Cédéric
De Haan Permekeland Deketelaere Tom
Herzele Martens Jan
Denderleeuw Denderlions D’hondt Steven

In memoriam

Club Naam Voornaam

Waasland De Vos Georges

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

http://www.lions-112a.be
https://www.lions-112a.be/events/lc-oostende-bo4-2nd-lisa-golf-trophy/
https://www.lions-112a.be/events/lc-tielt-multi-event/
https://www.lions-112a.be/events/lc-tielt-multi-event/
https://www.lions-112a.be/events/lc-tielt-multi-event/
https://www.lions-112a.be/in-memoriams/
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