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Beste Lionsvrienden,

Wat vliegt de tijd! Mijn voorganger Past Gouverneur Frank Arbijn encourageerde me een jaar geleden met 
de woorden “Luc, uw jaar wordt weer een normaal jaar”.
Was 2021-2022 een normaal jaar?  Helemaal niet. Ik noem het een UITZONDERLIJK jaar, zowel positief 
als negatief.
Negatief:                           
Covid was en is nog niet voorbij, dan de overstromingen in Wallonië, en recent een verschrikkelijke oorlog 
op slechts 1.500 km van hier. Maar ook in eigen land ervaren we een sterk groeiende ongelijkheid tussen 
de mensen met nieuwe problemen van allerlei aard.
Positief:                                         
Van bij de start van mijn clubbezoeken in september ervaarde ik een enorm enthousiasme, een aansteke-
lijke dynamiek. Ondanks de verplichting van bijna 2 jaar in ons kot te blijven, heeft een ongelooflijke cre-
ativiteit bij de meeste clubs een uitzonderlijk resultaat opgeleverd. Lions district A was niet ingeslapen. 
Alive and kicking.
1ste Hoogtepunt: de vele sociale doelen van onze clubs hebben zo goed als geen nadeel ondervonden, 
niet financieel en ook niet hands-on.
2de Hoogtepunt: de steun aan de overstromingen in de Ardennen. Een week na het gebeuren was ik ter 
plaatse in Rochefort en zag die onvoorstelbare ellende. Dat was de start van een onophoudelijk debiet aan 
hulp, honderden nieuwe electro toestellen zijn vanuit Vlaanderen geleverd, samen met tonnen kuisproduc-
ten, voedsel en allerlei huisraad. En dit naast de ontelbare uren hands-on inzet.
3de Hoogtepunt: de enorme steun aan de vluchtelingen uit Oekraïne en aan de bewoners in het land zelf. 
Regelmatig rijden bestelwagens, en recent zelfs een 20-tonner oplegger met medisch materiaal naar Oe-
kraïne. 
4de Hoogtepunt: Ook voor onze steun aan het LCIF en de Campaign 100 scoort district A opperbest.
Vele honderdduizenden Euro’s aan hulp, financieel en materieel. Maar evenzeer dat schouderklopje, die 
kleine geste. Service from our heart!!
En dan 1 mei: De apotheose van het Werk van de Gouverneur “Kinderarmoede”.
Op één en dezelfde dag hadden wij in Plopsa land De Panne 3.500 Lions en Lions gelinkte personen. Wat 
een succes: 1.910 armoedekinderen kregen door de clubs een dagje Plopsaland aangeboden.
Conclusie: 2021-2022 was géén normaal jaar. Het was een ‘uitzonderlijk’ jaar waarbij district A en wij al-
lemaal samen excelleerden in onze doelstelling “WE SERVE”.
Bravo en een welgemeende dank!
Ik wens Gouverneur Elect Eddy Van Goethem, met een knipoogje, géén ‘normaal’ jaar toe. Uit ervaring 
weet ik dat District A graag ‘uitzonderlijke’ jaren presteert. Excelleren is een absolute noodzaak. Daar gaan 
we graag voor! Daar zijn we sterk in!

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

 Hans Rotiers eerst vice gouverneur elect                      Luc Amez uittredend gouverneur                    Eddy Vangoethem inkomend gouverneur

http://www.lions-112a.be
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Het werk van de gouverneur
Het werk van de gouverneur in Plopsa tegen kinderarmoede
Lions Club trakteerde 2.000 kansarme kinderen en hun ouders op dagje Plopsaland: “We doen 
meer dan zomaar wat geld uitdelen”
Elke club is in zijn regio op zoek gegaan naar gezinnen die heel moeilijk de eindjes aan elkaar kun-
nen knopen en voor wie een dagje pretpark onmogelijk is om zelf te financieren. Om die doelgroep 
in kaart te brengen en te bereiken, deden ze een beroep op allerhande instanties, zoals het OCMW. 
Uiteindelijk kregen 2.000 mensen niet enkel een toegangsticket voor Plopsaland, maar ook gratis 
vervoer én een giftcard van 15 euro om in het park zelf te besteden aan een maaltijd of souvenir.
“Het is een totaalbeleving, hé. Voor de meeste van die kinderen wordt dit een unicum”, vertelt Sven 
Devolder (42), coördinator van het evenement en lid van Lions Club Zwevegem. “Een pretparkbe-
zoek kost tegenwoordig best veel, maar met een toegangsticket alleen kom je er niet. Daarom dat 
we ook het vervoer voor onze rekening nemen. Tot slot is voor de kinderen een ijsje of knuffelbeer 
van hun favoriete personage soms even belangrijk als de attracties zelf, vandaar 
de giftcards.”
Toch is het niet gewoon een kwestie van een zak geld voor hun voeten laten 
vallen en zich dan terug te trekken. De Lions zullen zelf met 1.000 aanwezigen, 
bestaande uit leden en hun familie, mee plezier maken op zondag 1 mei en hun 
gasten begeleiden. “Ik vind het belangrijk dat onze kinderen en kleinkinderen zien 
waar wij mee bezig zijn. En dat ze vooral beseffen dat niet iedereen opgroeit in 
een gezin zonder financiële moeilijkheden. We willen hen leren kennen en ons 
sociaal engageren”, klinkt het bij beide initiatiefnemers.

Het woord van de intredende gouverneur
In een zomerse stemming uitkijken naar 2022 – 23.
Bij het verschijnen van deze Flash sluiten we dit werkjaar af met de laatste activiteiten in de 
clubs en de internationale conventie in Montréal. Het was een a-typisch jaar met middenin 
covid als spelbreker. Maar tenslotte hebben de laatste maanden veel goed gemaakt en kun-
nen vele clubs het jaar tevreden beëindigen.
Dankzij een aangename en intense samenwerking met gouverneur Luc starten we na een 
welverdiend zomerreces werkjaar 22 – 23 op in volle continuïteit.
Ik kijk er naar uit om samen met clubs, zone- en gewestvoorzitters een team te vormen zodat 
leden ervaren dat buiten de eigen clubgrenzen komen dé meerwaarde is van onze Lions orga-
nisatie. Zonevergaderingen die een ontmoetingsplaats worden voor clubs en leden.
Ik kijk er ook naar uit om jonge leden te mogen verwelkomen tijdens mijn bezoeken of de 
kiemen te leggen voor nieuwe en gemengde clubs.
Maar ik kijk ook met grote verwachting uit naar al die komende activiteiten, zij vormen het 
sociaal weefsel, noodzakelijk voor de clubwerking en voor onze projecten.
Het belang van onze inzet in de strijd tegen kinderarmoede, het werk van ons allen samen, 
kan niet overschat worden. 56 clubs die een duurzame samenwerking aangaan met lokale 
organisaties.
Met deze vooruitzichten wens ik u een aangename zomer!

Eddy Van Goethem, Gouverneur 2022 - 2023

http://www.lions-112a.be
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Nieuw bestuur MD112
Op 11 juni laatstleden werd in Brussel het nieuw bestuur met 4 gouverneurs van ons Miultiple District 112 aangesteld.
De derde van links is Eddy van Goethem, gouverneur van ons district 112A
De nationale voorzitter is een perfect tweetalige enthousiaste kerel en gedreven Lions, Eric Benoît.

Een wiskundig vraagstuk
Nationale conventie MD 112  Diegem 11/05/22 :  een wiskundig vraagstuk.
Vooreerst een dikke proficiat aan onze CC Patrik Vervinkt en zijn Team.
Het was een leuke, leerzame en uiterst vlot georganiseerde nationale conventie.
Ik ging echter naar huis met een wiskundig vraagstuk.
Van een dergelijke conventie kan toch verwacht worden dat elke club, minstens zijn voorzitter en voorzitter elect af- 
vaardigen ten einde het reilen en zeilen van ons MD van dichtbij te kunnen volgen.
Een zelfde geldt voor de leden van de kabinetten in de onderscheiden districten. 
Dit geeft al snel een 600 personen. Er werden slechts iets meer dan 200 aanwezigen geteld ….
Mijn wiskundig probleem blijft daarom intact: waarom konden die honderden anderen niet geteld worden? 
Wat was hun goede reden om er niet te zijn?  
Sincerly Lions 

Naam bekend op de redactie 

http://www.lions-112a.be
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Sohap 2022, een fantastische editie
Dit jaar konden, na 2 jaar onderbreking door Corona, de Special Olympics eindelijk weer door-gaan, ditmaal in Louvain 
La Neuve van 25 tot 28 mei. En dit tot grote vreugde van 2.750 atleten van Special Olympics.
Lions België heeft er weer voor het unieke gezondheidsprogramma HAP gezorgd (Health Atletes Program). Dat kon 
plaats vinden zowel dankzij hun financiële inbreng, als met de hulp van de no-dige Lions vrijwilligers. En dit jaar 
heeft het HAP een fantastische editie achter de rug: op drie dagen tijd kwamen maar liefst 811 atleten naar het ge-
zondheidsprogramma, wat 2450 testen op-leverde verspreid over 7 gezondheidsdisciplines. Ook dit jaar konden we 
weer vaststellen dat sommige atleten een verkeerde schoenmaat droegen, waardoor er problemen aan de voeten 
ont-staan, de bril niet meer aangepast was aan de ogen of dat atleten verkeerde voedingsgewoontes hebben. Waar 
mogelijk werden ter plaatse oplossingen gevonden om hieraan te verhelpen en anders werd er doorverwezen naar de 
betrokken artsen. Daaruit kunnen we afleiden dat de steun vanuit Lions belangrijk is en blijft! We willen dan ook alle 
193 vrijwilligers van harte bedanken voor hun inzet.
Voor enkele Lions was dit de eerste keer als vrijwilliger, voor anderen niet, maar iedereen is op-getogen naar huis 
gegaan.
Noteer alvast in je agenda: 17 t.e.m. 20 mei 2023 voor de 39 e editie in … Mechelen! 

Emilie Martens, Verantwoordelijke Sohap district A, LC Gent Centinelle

GST dit jaar in ons district
Waar het coronavirus ons de afgelopen jaren wat in een covidslaap had gedommeld, werden we dit jaar, 
wat sociaal engagement betreft, onmiddellijk uitgedaagd. 
De overstromingen in Wallonië en later de oorlog in Oekraïne veroorzaakten onnoemelijk veel menselijk 
leed. 
Maar ‘where’s a need, there’s a lion’ was geen loze spreuk.
DANK! DANK! DANK! voor al jullie initiatieven! 
Eindresultaat :
Overstromingen Wallonië :
-> €132.500 donatie witte electro
-> 2 ton muesli Mulder
-> 5 ton onderhoudsproducten (Mc Bride)
-> inzamelacties van meerdere lionsclubs waaronder
 40.000 aan school in Rochefort
    60.000 aan school in Ensival
Oekraïne :
-> via LCIF : 30.650€ en verschillende clubs beloofden nog hulp
-> aan LC Krakau via LC Ronse : 55.814€
-> levering van meer dan 20 ton geneesmiddelen en medisch materiaal
->  inzamelacties van meerdere lionsclubs
Het samen de schouders onder iets zetten, versterkt onze samenwerking, onze vriendschap, onze connectie en uit-
eindelijk ook onze resultaten & de impact voor de getroffen mensen. Het enthousiasmeert ons en trekt ons niet weg 
van onze lokale sociale engagementen. Het gaat samen, hand in hand.
Daarom willen wij deze ervaringen vasthouden en kijken hoe wij elkaar in de toekomst op sociaal vlak kunnen inspi-
reren en versterken.

Hilde Vermeersch, LC Waregem Ascot, GST District 112A

http://www.lions-112a.be
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GST inspiratiedag
GST inspiratiedag op 15 oktober eerstvolgend
SAVE THE DATE
Op zaterdag 15 oktober 2022 wordt in het Hof van Watervliet in Brugge een inspiratie-dag georganiseerd voor alle 
‘verantwoordelijken sociale cel’ (GST) van onze clubs, samen met een recent aangesloten lid. Ook enkele LEO’s uit 
ons district zullen worden uitgenodigd. Het wordt een interactieve kennismakings- en brainstorm(voormid)dag met 
aansluitend concrete voorstellen.
De save the date werd/wordt eerstdaags verstuurd.
Ik kijk er alvast naar uit!

Hilde Vermeersch, LC Waregem Ascot, GST District 112A

YAA 15e editie 2021-2022
Ook dit jaar werden drie Lions Young Ambassador Awards uitgereikt aan verdienstelijke jongeren als erkenning voor 
hun voorbeeldfunctie in onze maatschappij. Zij brengen spontaan en belangeloos “We Serve” in de praktijk.
Drie Lions Clubs stuurden een waardevol dossier in:
Manou Leenaert (15 j., LC Waregem Ascot) studeert Latijn-Grieks aan het OLV Hemelvaart College te Waregem. Ze is 
monitor bij Somival (vrijetijdsactiviteiten voor gehandicapten) en medewerkster bij “De Living” (sociaal verwencafé) 
in Deerlijk. 
Zarra Neirynck (17 j., LC Oostende BO4) volgt economie/moderne talen aan de St-Jozefshumaniora te Brugge. Haar 
concept “Knikjestraat” is inmiddels uitgegroeid tot Knikjesgangen op school, een Knikjeshoek met buurtbibliotheek 
en een reeks andere initiatieven met als hoofddoel de mensen opnieuw te laten communiceren met elkaar.
Wout Devlieger (17 j., LC Tielt) volgt de opleiding Accountancy en IT bij de Scholengroep St-Michiel te Roeselaere. 
Hij heeft een prominente rol in de Vlaamse Scholierenkoepel en is ook vrijwilliger voor de Vlaamse Jeugdraad; hierbij 
gaat zijn aandacht bijzonder uit naar de zwakste jongeren in de samenleving. Wout is ook werkzaam als animator 
voor Topvakantie en The Next Level en radiomaker bij Radio Scorpio. 
De jury, samengesteld uit drie niet-Lions leden verkoos Wout Devlieger als Eerste Laureaat; Zarra en Manou werden 
respectievelijk tweede en derde laureaten.
Op de Lenteconventie van District 112A te De Panne op 01 mei 2022 ontvingen de laureaten hun Certificate of Achie-
vement, een YAA pin en hun geldprijs van respectievelijk € 500, € 300 en € 200, te besteden aan een project van hun 
keuze. 
De aanbrengende Lions Clubs ontvingen een certificaat van erkenning voor hun selectiewerk.
Eerste Laureaat Wout Devlieger werd door District 112A afgevaardigd naar de (virtuele) Nationale Young Ambas-
sador Award wedstrijd van District 112 te Brussel. Daar werd Julie (17 j.) voorgesteld door LC St-Truiden Sarchinium 
(D112B) als Eerste Laureate geselecteerd. Hiermee verwerft zij een ticket voor het komende Europa Forum, waar zij 
haar project op Europees niveau zal voorstellen.
Proficiat aan de laureaten en dank aan de voorstellende Lions Clubs !

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

http://www.lions-112a.be
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Leos: een Keerpunt voor de Lions
(herwerkt artikel in de krant verschenen) 
“De Leo’s  bestaan al jaren, een soort jongerenafdeling van de Lions Club. Die ambitieuze twintigers houden volgens 
Gouverneur Luc Amez de doorwinterde Lions met hun voeten op de grond: “Zij moeten helpen dat elitaire, patriarcha-
le imago van ons af te schudden, daar geloof ik sterk in. Ze leren ons ook veel bij. Een inzamelactie die bijvoorbeeld 
288 euro opbrengt, vinden de Leo’s een succes. Wekelijkse restaurantbezoekjes vinden ze een overbodige luxe, in 
plaats daarvan gaan ze liever samen zwerfvuil oprapen of bomen planten. Dan zie je de oude garde Lions grote ogen 
trekken hoor”, aldus de gouverneur.
Luc gelooft sterk in de toekomst en het nut van de LEOS organisatie. “Alle serviceclubs staan nu voor een keerpunt, 
wij ook”, meent Luc. “Als we onze rol in de samenleving willen behouden, moeten we luisteren naar de jeugd. Welke 
doelgroepen hebben onze steun nodig? Kunnen we naast het financiële ook op menselijk en sociaal vlak iets beteke-
nen? Daarmee moeten en gaan we aan de slag.”

Lions communiceren met de bril 
Het secretariaat van het MD liet mij via onze Gouverneur Elect Eddy een e-mail 
geworden van ene Mevr. VandenBroucke. Ons onbekend, maar zij wou ons 
haar oude monturen schenken.
Ik nam contact op met haar en heb die monturen opgehaald.
Tijdens ons kort gesprekje vroeg ik haar waarom ze contact opnam met de 
Lions.
Zij antwoorde mij het volgende.
Lions was haar totaal onbekend. Zelfs de notie “service club” kende ze niet.
Nu. Die monturen had ze niet meer nodig.
Maar ze vond het spijtig om ze zomaar weg te gooien.
Dus is ze gaan zoeken op het internet wat er zoal mee kon gebeuren.
Na verschillende zoekpogingen viel ze (zonder zich pijn te doen) op onze nati-
onale website waar ze kennis nam van onze brillen actie.  
Dat sprak haar aan en daarom nam ze contact op met “de Lions”.
Wat een mooi bewijs van het nut van onze website.

Thierry Serck, LC Brugge, Past-Gouverneur district 112A 2018/2019

Website 112A
Surf eens naar de website van ons district www.lions-112a.be
Je moet eerst inloggen met het paswoord “weserve” en dan scroll je naar de artikels die je wilt.
Wat vindt je er zoal:
• Werkwijze directory online
• Vademecum voor clubbesturen
• Alle vroegere flashes
• Info over de komende conventies (district, MD, europa en interationaal)
• Info over de districtscommissies (peaceposter, youthexhange, muziekwedstrijd, youngambassador, youthcamp, 

enz…)
• Info over sociale districtsactiviteiten zoals voedselbanken, special olympics, nationaal werk, LCIF
• Over andere topics zoals de Workshop ‘leden en verjonging’ van 26 maart 2022
• Enz., enz  GAT GST GMT, GLT (watisda?... ga eens kijken)

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be
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“Muzikaal Inclusiefeest” district 112A
Werk van de Gouverneur Luc Masureel 2019-2020
Eindelijk is het zover…na tweemaal uitgesteld wegens “Corona” perikelen gaat het “Muzikaal Inclusiefeest” door op 
zaterdag 7 mei 2023
Vanaf 9u30 ’s morgens voorzien wij een mooi muzikaal ontvangst voor al onze inclusie doelgroepen met hun bege-
leiders van ons district 112A in het Zeepreventorium Koninklijke Baan 5, 8420 De Haan
’s Middags wordt een “zee en strand” picknick aangeboden. 
Wij duimen uiteraard voor mooi weer…
Om 14u00 wordt een reuze optreden aangeboden:
“Vier het leven met Balthasar Boma en zijn Slagerparade”
Marijn Devalck beroerde Vlaanderen jarenlang als Balthasar Boma in FC de Kampioenen. Maar hij is ook een begena-
digd zanger die onlangs zeventig kaarsjes uitblies. In de fleur van zijn leven brengt deze alom bekende volksvriend live 
de beste Nederlandstalige en Vlaamse meezingers, begeleidt door zijn fantastische band. Humor is nooit ver weg… 
Vier het leven met Balthasar Boma en zijn Slagerparade, zing mee en dans. Beleef een ongezien volksfeest dat gene-
raties verenigt en lang zal nazinderen.
Wij kijken ernaar uit jullie allen te verwelkomen!

Luc Masureel, PDG 112A, LC De Haan Permekeland

D112A 2022-2023
De samenstelling van het kabinet 2022-2023 van ons District vindt u hier

Het voorlopig kalender van de Districtsactiviteiten 2022-2023 vindt u hier

http://www.lions-112a.be
https://www.lions-112a.be/d112a-kabinet-2022-2023/
https://www.lions-112a.be/d112a-kalender-2022-2023/
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LC Geraardsbergen
LC Geraardsbergen schenkt koelwagen en vrijwilligers voor de voedselherverdeel-
winkel ‘t Komisjken.
Het OCMW Geraardsbergen bouwde tijdens de coronaperi-
ode een voedselherdeelwinkel uit
Met supermarkten in de regio alsook de vroegmarkt werden 
afspraken gemaakt om voedseloverschotten op te halen en 
te herverdelen aan de meest kwetsbaren. 
Zo bereikte men 300 gezinnen. Door het groeiend aantal 
werd aan Lions Club Geraardsbergen een vraag tot steun ge-
richt. ’t Komisjken zocht fondsen voor de aankoop van een 
koelwagen alsook vrijwilligers voor de ophaling van de pro-
ducten bij de supermarkten.
Het comité Goede Werken van Lions Club Geraardsbergen 
besliste daarop in te gaan. Een whatsapp-groep werd hier-
voor opgericht.
De voorzitter van dit comité dr. Stefaan Vandamme samen 
met Rurik Van Landuyt en Frank Pieters bevestigen: “Deze vraag past volledig in de doelstellingen van onze Lions 
Club Geraardsbergen en onze community service. We organiseren lokaal diverse acties om fondsen te werven en 
steunen hiermee de gemeenschap om lokale noden te lenigen. Deze schenking voldoet niet alleen aan ons motto “We 
Serve”, maar tegelijk ook aan het Lions-jaarthema van armoedebestrijding.” 
Deze actie houdt niet enkel materiële hulp in, met de schenking van de noodzakelijke koelwagen, doch ook een per-
soonlijke inzet van de Lionsleden.

Rurik Van Landuyt, LC Geraardsbergen

Moederkesdag in Herzele
Begin mei was het weer moederdag en dan staan de Lions Herzele 
weer paraat om alle moeders te bedanken... met een ontbijt!
De Herzeelse Lions Moederdag Ontbijtactie is de grootste fundraising 
actie van het jaar waarbij de opbrengst volledig gaat naar lokale so-
ciale doelen. Ook dit jaar gingen er bijna 1.500 ontbijten de deur uit. 
Mensen konden de weken vooraf hun pakket(ten) online bestellen via 
de Lions webshop en de dag zelf via één van de 13 lokale afhaalpun-
ten in de vroege uurtjes hun verwennerij afhalen.
Dergelijke actie is enkel mogelijk door de sterk geapprecieerde steun 
van de talrijke vrijwilligers die dit weekend in de weer zijn, en onze 
trouwe sponsors die de kwalitatieve inhoud elk jaar opnieuw aanleve-
ren (en optimaliseren).
Want kwaliteit en inhoud loont... dat voelen we elk jaar opnieuw via de foto’s en reacties die we mogen ontvangen!
Dit geeft ons de kracht om vooruit te kijken en dit als een vaste waarde op te nemen in onze acties (al meer dan 20x).
Dus tevreden en dankbaar blikken we terug, en tellen we al opnieuw af naar de volgende editie....
Wie weet is het magische getal 2000 stuks ooit nog haalbaar!

LC Herzele

http://www.lions-112a.be
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LC Kortrijk: wijn, film en golf
LC Kortrijk rekruteert elk jaar jonge(re) leden … dat lukt en heeft een heel positieve invloed op de sociale activiteiten. 
Naast het jaarlijkse succesvolle filmgala, dit jaar georganiseerd door Philippe Debie en zijn ploeg, organiseren we nu 
jaarlijks ook een Foodbank charity golf trophy onder de deskundige begeleiding van Nicolas Karadjan. En omdat het 
nog niet voldoende is voor die jongere leden, bottelden we verleden weekend allen samen 2000 flessen rode wijn van 
Chateau Guillemin La Gaffelière , een organisatie van lid Xavier Beernaert. Zo komen er grotere financiële middelen 
binnen, uiteraard met de inspanning van onze bijna 50 leden. Dit was dit jaar zeker nodig met de Waalse overstromin-
gen, met de Oekraïne crisis, met het werk van de gouverneur in Plopsa, met de slotfase van “Campaign 100” van het 
LCIF, en dit zonder onze blijvende lokale vragen, die we verder willen steunen.
Net zoals talrijke andere clubs, we herleven na Corona!

André Goethals, GST-verantwoordelijke LC Kortrijk

Het Laatste Nieuws 3 mei 2022
LC Denderleeuw Denderlions heeft samen met zijn peteclub de Denderleo’s meer dan 230 mensen uit verschillenden 
lokale organisaties uitgenodigd voor een dagje Plopsaland in De Panne en een speciaal voor hen gereserveerde 
Samson en Marie-show. 
“Voor veel kinderen is dit een unicum. Niets dan lachende gezichten en veel dankbaarheid: daar doen we het voor”, 
zegt Hans Rottiers, voorzitter van de Denderlions, die bovendien in de loop van de dag zo goed als unaniem werd ver-
kozen tot vicegouverneur van de Lions District A. “We willen de deelnemers een totaalbeleving aanbieden”, vervolgt 
Jeroen Lettens, voorzitter van het comité sociale doelen van de Denderlions. 
De kinderen werden met hun ouders of begeleiders met de bus naar De Panne gebracht. Ook is voor de kinderen een 
ijsje of knuffelbeer van hun favoriete personage soms even belangrijk als de attracties zelf, vandaar de giftcards van 
15 euro per deelnemer bovenop vervoer en toegangsticket. Ze werkten hiervoor samen met hun peterclub de Dender-
leo’s die als toonaangevende Leoclub reeds jaren meewerken aan dit nationale NASOC-initiatief van Leo’s nationaal.

http://www.lions-112a.be
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Een mooi verhaal
De echtgenote van een lid van LC De Pinte heeft sinds meer dan 30 jaar een Oekraïense pleegzus,  Olga, die hier sinds 
dan ook woont. Door de uitbraak van de oorlog is de zus van Olga, Tanya, samen met haar 2 dochters eind maart 
via Egypte naar België moeten vluchten.  Ze kwamen hier toe, elk met één koffertje. Hun ganse leven ingepakt in één 
tiende kubieke meter.
Mede dankzij de inzet van de leden van LC De Pinte en via het grote netwerk errond werden Tanya en haar dochters 
overstelpt met kleren en andere noodzakelijke goederen.  
Het inschrijvingsgeld voor lessen Nederlands wordt door de club betaald en er is ook extra budget voorzien voor es-
sentiële uitgaven.
En toen moest het beste nog komen: een jaar gratis huishuur. Via een lid van een andere Lions club kregen Tanya en 
de kinderen een huis aangeboden!
Hun wilskracht en motivatie zijn voor ons de grootste signalen om hen dankbaarheid te tonen. Aan het dagelijks ver-
driet om het gemis voor hun echtgenoot, papa en grootouders die ze moesten achterlaten, kunnen we helaas niets 
doen. Maar de kans om hier een nest en een nieuw leven op te bouwen hebben ze met beide handen aangenomen.
We serve.

De kers op de (modder)taart
Onlangs kwam in onze club de vraag om een schooltje buitengewoon onderwijs te helpen om hun tuin en speelplaats 
te pimpen. Uit een divers aanbod van speeltuigen kozen wij ervoor om de buitenspeelkeuken mee vorm te geven. LC 
Waregem Ascot wil immers meer betekenen dan alleen maar de sponsor zijn van projecten. In de buitenspeelkeuken 
zagen we de mogelijkheid om op veel verschillende vlakken te ondersteunen en ook zelf de handen uit de mouwen 
te steken.
We kochten materialen aan, tekenden een plan uit en gingen verschillende keren in overleg met de school om te 
polsen naar hun wensen. Na enkele warme oproepen werden ook de kasten van de keuken gevuld met allerlei keu-
kenmateriaal, potten, pannen en bestek
Sinds mei kunnen de kinderen buiten de beste moddertaartjes maken, maar hebben ze ook met de klas de mogelijk-
heid om op het vuur echte pannenkoeken te bakken en samen de afwas te doen. 
Binnenkort gaan we op bezoek om de keuken, na een testperiode, officieel te openen.
Wie weet zorgen we nog voor de kers op het moddertaartje.

Leen Neiryck, Sociaal Comité LC Waregem Ascot

Lievegem
LC Lievegem organiseerde een benefietconcert voor Oekraïne met de wereldbefaamde com-
ponist-pianist Piet SWERTS. Bij “Piano’s MAENE” konden wij gratis terecht en onze sponsor 
Vinam (https://www.vinam.be) heeft gezorgd voor een verrukkelijke schuimwijn uit Californië. 
Piet SWERTS gaf er het beste van zichzelf in een soort piano ‘marathon’, waarbij hij ononderbro-
ken 24 van zijn sonates ten beste gaf. De concertzaal met 80 vaste plaatsen ontving een 160-tal 
gasten, waaronder een 30-tal Oekraïners. Tijdens het concert was er een synchrone PowerPoint 
vertoning met beklijvende emotionele beelden uit het oorlogsgebied. 
Het hoeft geen betoog dat, met behulp van het beeldmateriaal, de geladenheid van de prachtige 
composities van Piet SWERTS en de aanwezigheid van mensen die gevlucht zijn uit het oor-
logsgebied, de sfeer bijzonder intens was. Krystyna SWERTS, de echtgenote van Piet heeft Kiev 
ook zelf in allerijl moeten verlaten, haar ouders vluchtten uit Donetsk. Krystyna en Piet hebben 
alles in het werk gesteld om de non-profit organisatie Art4Ukraine op te zetten. Het bestuur van 
LC Lievegem was dan ook fier om een voorlopige cheque van 4.000 € aan Krystyna te kunnen overhandigen maar 
uiteindelijk konden wij 5.500 € overmaken de Art4Ukraine.

Karl Devriese, Voorzitter LC Lievegem

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


JUNI 2022   I  13flashLIONS

WWW.LIONS-112A.BE

Post Europaforum reis 2022 Kroatië 
De Internationale conventie in Montreal heeft nog 
niet plaats gevonden of op de einder daagt reeds 
het Europaforum. 
Dit jaar is Zagreb de gaststad. Het forum vindt 
plaats van 27 tot 29 oktober 2022. We zijn er zeker 
van dat onze Kroatische Lionsvriend Drazen ons 
een heel boeiend forum zal voorschotelen.
Zoals steeds komt de commissie LCICON en Fo-
rum ook nu weer met een leuk voorstel... Naast 
deelname aan het forum voorzien we een leuke en 
leerrijke post Forum reis. Dit vindt plaats van 29 ok-
tober 2022 tot 6 november.
De reis brengt ons van Zagreb over Nadar, KRKA 
National Park en Split tot in Dubrovnik. Daar ne-
men we dan het vliegtuig huiswaarts.
Een enige kans om in enkele dagen de pareltjes van het prachtige Kroatië te leren kennen. 
En zoals steeds is de meerprijs voor deze post forumreis uiterst beperkt daar we reeds in Kroatië zijn.
Stip deze data maar vast aan in je agenda.

Bernard De Dobbeleer, LC Ronse, Commissie Lcicon en Europaforum 2021-2022

Website District 112A – Oproep aan alle Li-
ons
Jean-Michel Meertens van LC Brugge, districtsverantwoordelijke voor de Website en de Flash 
lay-out, heeft er voor gekozen om het een beetje kalmer aan te doen en, op vraag van onze 
Gouverneur Luc Amez en Gouverneur-elect Eddy Van Goethem, heeft Frank Arbyn, aanvaard 
om Jean-Michel te assisteren bij deze taken. Concreet zal Jean-Michel zich verder toeleggen op 
het lay-outen van onze Flash en zal Frank zich focussen op het beheer en de content van onze 
Website.
Ik wens dan ook Jean-Michel hartelijk te danken voor het reeds lange tijd uitstekend geleverde 
werk voor zowel onze Website als de Flash.
De website van ons District vind je op www.lions-112a.be. 
Het is van groot belang dat de inhoud op onze website steeds correct en up-to-date is. Hiertoe 
hebben we de hulp nodig van al onze Lions. Aan alle Lions van ons District een warme oproep om de gegevens regel-
matig door te spelen zodat deze kunnen gepubliceerd worden op de Website.
Info bezorgen via: website-content@lions112a.be of direct aan frank.arbyn@telenet.be. 

Frank Arbyn, LC Lokeren

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be
mailto:website-content%40lions112a.be?subject=
mailto:frank.arbyn%40telenet.be?subject=
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Nuttige info
25/06/2022 LC Tielt: Kleiduifschieting
25/06/2022 LC Tielt: Candlelight BBQ
25/06/2022 LC Tielt: Nationaal 4x4 Event
25/06/2022 LC Ronse Renaix:OekraÏne in Blue
23/07/2022 LC Blankenberge: 90’s Party Outdoor
20/10/2022 LC Assenede Diederik: Lezing Peter Hinssen

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

Welkom aan onze nieuwe leden
Club Naam Voornaam
Damme Zwin Franck Mieke
De Haan Permekeland Kennes Mario
Dendermonde Van Nuffel Kenneth
Gent Gand De Pannemaeker Xavier
Gent Gand Vermeersch Franz
Tielt Vervaeke Steven
Tielt Verhaeghe Willem
Kortrijk Vuylsteke Nicolas

In memoriam

Club Naam Voornaam

Gent Leieland Hollevoet Pierre

Waasland De Meyer Dirk

Kortrijk Leie Rodenbach Irold

Heuvelland Geelhand de Merxem Patrick

Meetjesland Eeklo Pauwels Martin

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

http://www.lions-112a.be
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/events/lc-ronse-renaix-oekraine-in-blue/
https://www.lions-112a.be/events/lc-blankenberge-90s-party-outdoor/
https://www.lions-112a.be/events/lc-assenede-diederik-lezing-peter-hinssen-2/
https://www.lions-112a.be/in-memoriams/
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