
DISTRICT 112A
OKTOBER 2022

Deze flash is er door en voor lions. 
Graag reacties-opmerkingen-artikels naar flash-reacties@lions112a.be

HET THEMA 
VAN GOUVERNEUR 
EDDY VAN GOETHEM ANNO 2022-2023

Lions Make The 
Difference!

2 Woord van de gouverneur
3 Waar info vinden?
3 LIONS “WE SERVE”
3 Flash instructies
4 Lions en ICT
4 Protocol bij het overlijden van een Clublid
4 SOHAP
5 Brillenactie
5 Internationale Conventie Montreal
6 VREDESPOSTER in het Gentse
6 MUZIEKWEDSTRIJD Lions Clubs International
7 LISA BRENGT ACTIE IN JOUW CLUB 
7 Voedselbanken
8 Lions Youth Camp & Exchange 2022
8 LC Wetteren Rozenstreek viert 50ste verjaardag in 2023
9 SAVE THE DATE!
9 Life Membership Christian Depla
10 West Vlaamse Foodbank golf charity cup
10 Love in Action vzw toert lekker rond in het nieuw!
11 Lions Historic
11 Voorstelling Amfora vzw bij LC Ronse - Renaix
12 Nuttige info
12 Welkom aan onze nieuwe leden
13 In memoriam

mailto:flash-reacties%40lions112a.be?subject=Reactie


OKTOBER 2022   I  2

WWW.LIONS-112A.BE

Beste Lions,

Na twee werkjaren getekend door corona, hunkerden we allemaal naar een normaal Lionsjaar.
Ondertussen zijn er al twee maanden voorbij, zo snel gaat dat.

Maar zeker is dat ons engagement ‘We Serve’ meer dan normaal aangesproken wordt.
In de komende maanden zullen mensen in armoede of met een laag inkomen het zeer moeilijk hebben 
door de hoge energieprijzen en inflatie. Daarbij is het aantal begunstigden van de voedselbanken al jaar 
na jaar aan het stijgen. De jaarlijkse inzamelactie van de voedselbanken,  waaraan ik jullie medewerking 
verwacht, vindt plaats van 25/11 tot 1/12.

Het werk van de gouverneur ‘Strijd tegen kinderarmoede’ kan niet actueler zijn. Niet deze vaststelling is 
belangrijk, wel onze actie. Wij vragen aan alle clubs om met een lokale organisatie een langdurige samen-
werking tegen kinderarmoede aan te gaan of te integreren in een bestaand sociaal werk. Begin 2023 zul-
len we alle initiatieven van de 56 clubs bundelen voor een externe communicatie.

Was het in de voorbije coronajaren niet zo evident om nieuwe vrienden te ontmoeten, dan doet het me 
genoegen om bij mijn clubbezoeken te vernemen dat heel wat intronisaties komende zijn. Niet omwille 
van de aantallen, maar ter ondersteuning van de clubwerking en onze sociale acties.

Bij het verschijnen van deze eerste Flash dank ik het redactieteam om ons, verspreid over het werkjaar, 
terug vijf edities te bezorgen vol met prachtige activiteiten. Zij rekenen op u voor de artikels.

Samen maken we het verschil!

Eddy Van Goethem, Gouverneur 2022 - 2023
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Waar info vinden?
Er gaat heel wat om binnen de Lions-organisatie, doch niet iedereen weet precies 
waar welke info terug te vinden of hoe bepaalde situaties dienen aangestuurd te 
worden.
Onder impuls van de gouverneur Eddy Van Goethem werd beslist om de com-
municatie binnen het district op het vlak van informatie naar een actueel niveau 
te tillen.
We hebben inmiddels de opleidingssessies voor de clubsecretarissen en -penningmeesters in de maand september 
achter de rug. Maar, het belangrijkste feit is dat district A en B beslist hebben om de handen in elkaar te slaan en 
gezamenlijk enkele opleidings- en informatiesessies te organiseren.
Noteer alvast 21/11/2022 in jullie agenda. Die avond om 20 uur wordt een eerste gezamenlijke webinar georgani-
seerd. Thema: ‘Lions wegwijs’. Het doel is om aan al wie nood heeft aan informatie wegwijs te maken in het ruime 
aanbod en te tonen waar de informatiebronnen zich bevinden en hoe ze te gebruiken.
Inschrijven kan via deze link.
Voorjaar 2023 zullen nog 2 webinars volgen. Thema nog te bepalen.

Toon Van Overschelde, GLT D112A 

LIONS “WE SERVE”
Elke club heeft elk jaar één of meerdere sociale projecten gerealiseerd, dit door hands-on of via een financiële bijdra-
ge.  Maar hier hoeft het project niet te eindigen. Voor alle leden van de club kan het interessant zijn eens te vernemen 
welke impact jullie bijdrage heeft geleverd.
Waarom niet eens iemand uitnodigen voor jullie vergadering om toe te lichten welk verschil jullie bijdrage heeft te-
weeggebracht voor het doel.  Wie kan dit beter verwoorden dan diegene die het mocht ervaren.  Er kunnen enkel maar 
mooie getuigenissen volgen.
Voor de flash worden jullie artikels gevraagd omtrent jullie reilen en zeilen.  Ook hier, waarom eens niet vragen aan 
het sociale doel om in enkele woorden hun ervaring neer te schrijven en met ons, Lions, te delen in de Flash. Het kan 
voor andere clubs een bron van inspiratie en motivatie zijn.
Een fijn artikel, met enkele foto’s, is steeds welkom.

Marc Baesen, Gewestvoorzitter A4

Flash instructies
Voor wie en artikeltje wil schrijven in de flash
Bij de redactie komen er meestal heel loofwaardige artikels binnen, maar die helaas soms niet altijd  kunnen gepu-
bliceerd worden. Aan welke elementaire regels moet men zich houden om het lezen van de Flash boeiend te houden 
voor de 2.000 potentiële lezers van ons district.
Eerste regel: geen te lange teksten, een resumé waar de essentie in staat is meestal voldoende. Te lange teksten 
worden overgeslagen. De Flash blijft een algemeen infoblad over wat in het district gebeurt, het is geen encyclopedie 
van gedetailleerde activiteiten. De regel is 175 woordjes met één of twee foto’s.
Tweede regel: de Flash is geen publiciteitsblad die de clubactiviteiten aankondigt, ten hoogste  wordt de activiteit 
opgenomen in de agenda achteraan, met clubnaam, activiteit en datum.
Derde regel: schrijf het artikel voor de lezer, niet voor jezelf. Schoolreisverhalen boeien de Lions-lezer niet. Verras de 
lezer met je inhoud!
Bij elke Flash  verwachten we graag artikels uit elke zone en minstens vanuit  één club uit elke zone.
Oei, ik zit al aan 177 woorden!

http://www.lions-112a.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWI2M7I5j6cXrApO4a255ZH4TjsRv8mddajdVzDffrhvPHsA/viewform
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Lions en ICT
Gebruik van gestructureerde e-mail adressen
Wisten jullie dat ons District 112A gebruik maakt van gestructureerde e-mail adressen?
Dit laat toe dat per functie een vast/gestructureerd e-mail adres gebruikt kan worden om de functionaris een e-mail 
te sturen zonder dat je zijn of haar persoonlijk e-mail adres kent. 
Aangezien de functies binnen ons District jaarlijks kunnen wijzigen, zullen ook de te gebruiken e-mail adressen wij-
zigen. De gestructureerde e-mail adressen blijven steeds dezelfde. Een e-mail naar een gestructureerd e-mail adres 
wordt automatisch doorgestuurd naar het persoonlijk e-mail adres van de functionaris. Deze doorverwijzingen wor-
den jaarlijks (begin juli) aangepast aan de nieuwe functionarissen.
Een voorbeeld – De Districtssecretaris Peter De Poorter:
Gestructureerd e-mail adres: secretaris@lions112a.be
Elke e-mail naar dit adres wordt automatisch doorgestuurd naar het adres peter@pedepo.be van Peter De Poorter.
De volledige lijst van te gebruiken gestructureerde adressen kan je terugvinden in het Vademecum of op onze Dis-
trictswebsite https://www.lions-112a.be/document/gestructureerde-e-mail-adressen/

Frank Arbyn, LC Lokeren, Verantwoordelijke Website District 112A

Protocol bij het overlijden van een Clublid
Bij het overlijden van een Lionsvriend handelt elke club volgens eigen initiatief en gewoontes. Bij het overlijden van 
een clublid is het maar normaal dat alle leden van de club worden verwittigd.
Het is echter belangrijk dat ook het district onverwijld op de hoogte wordt gebracht. De gouverneur en zijn kabinetsle-
den houden er aan om in de mate van het mogelijke aanwezig te kunnen zijn op de uitvaart, minstens hun medeleven 
te kunnen betuigen met de familie en de club. 
De clubsecretaris zendt dan ook dringend een bericht aan de gouverneur (gouverneur@lions112.be), de secretaris 
generaal van het district (secretaris@lions112a.be) en de protocolchef van het district (protocol@lions112a.be) met 
de praktische richtlijnen betreffende de uitvaart. De protocolchef zorgt per kerende voor de kennisgeving aan alle 
kabinetsleden. Het district zorgt voor een bloemstuk. 
Vergeet ook niet de rouwbrief (PDF-formaat) en eventueel een ‘In Memoriam’ (Word-formaat) te sturen naar de 
“Flash” (flash@lions112a.be) , samen met een foto van de overledene (JPG-formaat).

Ron Keirsebilck, Districtsprotocolchef, LC De Haan Permekeland

SOHAP
Ik ben Emilie Martens, lid van Lions Club Gent Centinelle en jullie vertegenwoordiger binnen het distict voor SOHAP, 
een nationaal programma van Lions, die zich bezig houdt met gezondsheids screening van de atleten tijdens Special 
Olympics, het nationale sport evenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Het evenement zal plaats 
vinden van 17 t.e.m. 20 mei 2023. Om dit te kunnen realiseren zijn we niet enkel op zoek naar 300 vrijwilligers om 
daar één of meerdere dagen te komen helpen, maar ook zoeken wij 50.000 euro om dit hele programma te kunnen 
realiseren.  Graag wil ik dan dit jaar ook samenwerken met alle zones van ons district om SOHAP bij de clubs meer 
bekendheid te geven en zo de nodige sponsoring voor dit mooie project samen met de andere districten bijeen te 
krijgen. Vele kleintjes maken één grote, en elk klein bedrag is welkom.
Indien u als zonevertegenwoordiger wenst dat ik bij u  een presentatie kom geven over dit project waar de Lions fier 
over kunnen zijn, dan doe ik dit met veel plezier.

Emilie Martens, LC Gent Centinelle

http://www.lions-112a.be
mailto:secretaris@lions112a.be
mailto:peter@pedepo.be
https://www.lions-112a.be/document/gestructureerde-e-mail-adressen/ 
https://www.lions-112a.be/document/gestructureerde-e-mail-adressen/ 
https://www.lions-112a.be/document/gestructureerde-e-mail-adressen/ 
mailto:gouverneur%40lions112.be?subject=
mailto:secretaris%40lions112a.be?subject=
mailto:protocol@lions112a.be
mailto:flash@lions112a.be
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Brillenactie
Een visie voor een betere toekomst
Naar goede gewoonte houden we dit jaar weer een brillenactie. Daarmee 
gaan we terug naar één van de oorspronkelijke LIONS-werken, namelijk hulp 
en bijstand verlenen aan blinden en slechtzienden. De ingezamelde brillen 
worden stuk voor stuk opgewerkt en krijgen een tweede leven bij mensen 
met zichtproblemen die zich geen bril kunnen veroorloven. Ingezamelde bril-
len worden in Le Havre door Medico gecontroleeerd en dan naar landen in 
Afrika en Zuid-Amerika verstuurd. Vrijwilligers reiken na een oogonderzoek, 
de geschikte bril uit aan diegene die daar nood aan heeft. Een bril is voor de 
betrokkene niet alleen een middel om beter te zien maar geeft hun een visie 
op een beter sociaal leven en kunnen instaan voor zichzelf, gezin, familie, lo-
kale gemeenschap, enz.
Met de brillenactie vragen we om de voor ons afgedankte brillen in te zame-
len. Daartoe stelt het district aan elke club één of meerdere dozen ter beschik-
king waarin de brillen kunnen worden gedeponeerd en verzameld. De dozen 
kunnen worden bekomen door mij te contacteren via SMS op nr. 0475 20 60 40.

Bruno Claeys, Coördinator Brillenactie D112A

Internationale Conventie Montreal
Na de annulatie van Lcicon Singapore 2020 en de virtuele internati-
onale conventie 2021 was het zo ver. Eindelijk weer een echte Inter-
nationale conventie! Montreal was de gaststad. 
Voor België stonden 103 vrienden aan de aftrap. Ons district was 
daarbij het talrijkste vertegenwoordigd.
De conventie, die tot in de puntjes georganiseerd was, bracht wat 
we er mochten van verwachten. Het was een warm weerzien tus-
sen Lions vrienden van ‘All over the world’ en vooral het besef dat Lion zijn zoveel meer is dan onze club, zone, gewest 
of district.
De wervelende show en de afsluitende rede en van onze nieuwe International President Brian Sheehan waren klaar 
en duidelijk:
Together we can 
Naast de officiële conventie waren er natuurlijk de talrijke internationale recepties waar alles nog eens netjes werd 
overgedaan met een droogje en een natje. We vernemen dat naar volgend jaar toe ons MD zou overwegen om zijn 
steentje bij te dragen met een Belgische receptie.   
Na de conventie keerde de helft van de vrienden van MD112 huiswaarts en nam de andere helft de kans ten bate om 
de prachtige streek rond Quebec en Ottawa te bezoeken .
Eén zaak hadden al Belgen gemeen, we kwamen met een tevreden en ‘boosted’ Lions gevoel naar huis.
Klaar om er het nieuwe Lions-jaar in te vliegen ….
Misschien nu al inplannen, de volgende conventie is in Boston in 2023! 

Bernard De Dobbeleer, LC Ronse 

http://www.lions-112a.be
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VREDESPOSTER in het Gentse
Als een kind van 10 jaar je in je gezicht zegt: Vrede? Ik heb 
niets dan oorlog gekend, dan moet je wel even slikken. Haar  
tekening was een kalashnikov met een streep door.
Tien jaar al  werken drie Lionsclubs  LC Gent-Gand, Ganda-
lys en Gent-Leieland samen aan de Vredesposter. Hun doel-
groep: de kansarme kinderen uit de Gentse Stadsscholen het 
bestaan van de Lions te leren kennen. In die scholen zitten 
tientallen verschillende nationaliteiten. 
Ze krijgen van ons tekenlessen, gegeven door professionele  
kunstenaars van MUS-E Belgium,  lid van de Internationale 
Yehudi Menuhin Foundation, een  platform die hun praktijk  
doorgeven in het onderwijs  (www.mus-e.be). 
Vooraf gaan we uiteraard de schooldirectie en de leerkracht 
motiveren om een lesuur af te staan.  Eens de kinderen hun 
tekenpakket gekregen hebben, kunnen ze aan de slag. Iedereen krijgt achteraf een prijs en een boekje waar hun 
tekeningen in prijken.  Trots kunnen ze die thuis aan hun meestal allochtone ouders tonen. Eens haalde een leerling 
nationaal een tweede prijs.
Het kleurt buiten het plaatje, de meeste clubs bezoeken “witte” scholen waar hun nakroost in vertoeft. Hun tekenin-
gen worden dikwijls “begeleid” door hun ouders. Eens werd zelf een tekening geweigerd omdat het een plagiaat was 
van Banksy.
De laatste tien jaar haalden we gemiddeld telkens 130 posters op bij 9 scholen. De tekeningen werden voor het grote 
publiek tentoongesteld (Vredeshuis, Kathedraal, Habbekrats). LC Gent-Gand, Gandalys en Gent-Leieland hoesten elk 
jaar hiervoor 1.000 € op.  Soms deed de Zonevoorzitter uit sympathie een duit in het zakje uit zijn oorlogskas.

Paul Verspeelt, LC Gent-Leieland

MUZIEKWEDSTRIJD Lions Clubs Internati-
onal
Instrument dit jaar: Trombone
Op Belgisch niveau: MULTIPLE DISTRICT 112 BELGIUM
Zaterdag 2 april 2023
Muziekinstrumentenmuseum – MIM  Hofbergstraat 2 Brussel
Wedstrijd van 10 uur tot 17 uur gratis toegang voor het publiek
Op Europees niveau : LIONS EUROPEAN MUSIC COMPETITION
Van donderdag 26 tot zaterdag 28 oktober 2023
Europa Forum in Klagenfurt
Lions European Music Competition: 1ste prijs € 5000; 2de prijs € 3000; 3de prijs € 2000
Wedstrijd Junior: 1ste prijs € 200; 2de prijs € 150; 3de prijs € 100
Wedstrijd European: 1ste prijs € 600; 2de prijs € 400; 3de prijs € 200
Info bij Pieter Van Den heuvel: 0475 26 23 14, pctorhout@gmail.com

District A Pieter Van Den Heuvel, LC Torhout

http://www.lions-112a.be
http://www.mus-e.be
mailto:pctorhout%40gmail.com?subject=
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LISA BRENGT ACTIE IN JOUW CLUB 
Het project LISA  - Lions International Student Aid -  is een fonds waarbij kanszoekende stu-
denten via een actief peterschap de kans worden geboden om hogere studies aan te vatten en 
samen tot een goed einde te brengen. 
Lions Club Ronse-Renaix startte dit fonds in 1998, en de laatste jaren hebben meer en meer 
Lions clubs zich geëngageerd.  LISA is dan ook een verhaal van inclusie.
Als wij dankzij het beoogde diploma een anders onbereikbare droom helpen waar te maken, 
bieden we als serviceclub niet alleen een meerwaarde voor de student zelf, maar op termijn 
ook in de strijd tegen kinderarmoede. 
Het hoeft helemaal niet het voornaamste werk te zijn van jouw club.  Als jouw GST één school 
aanspreekt, het project LISA voorstelt, en twee studenten aanneemt die de wil en de capaciteit hebben om verder te 
studeren, is de teerling geworpen. Met een minimale inspanning en een beheersbaar budget. Je zal zien welk een vol-
doening het geeft om zèlf actief een jongere op weg te helpen, om uiteindelijk een dankbare afgestudeerde te worden. 
Wij bezorgen iedereen die het wil graag alle informatie.

Rob Timmermans, voorzitter LISA RONSE 

Voedselbanken
Oproep voedselbanken Delhaize-actie
Het is najaar en dan denken we aan onze inzamelactie voor de Voedselbanken in samenwerking met de Delhaize-
filialen.
Door corona en gevolgen van de oorlog in Oekraïne is armoede steeds nadrukkelijker aanwezig in onze onmiddellijke 
omgeving. Er is een stijgende toename van het aantal gezinnen en alleenstaanden die node een beroep dienen te 
doen op de Voedselbanken.
Gevolg gevend aan onze Lions slogan ‘We Serve’ behoort de inzamelactie voor de Voedselbanken tot onze core busi-
ness en kadert zonder meer in mijn thema Strijd tegen Kinderarmoede.
Concreet:
• Vrijwilligers posten aan Delhaize-filialen van vrijdag 25 november t.e.m. donderdag 1 december.
• Alle info voor de West-Vlaamse clubs bij Ignace Bosteels (0473/561682, ignace.bosteels@skynet.be) en voor de 

Oost-Vlaamse clubs bij Marc De Potter (0472/624224, depotterm@live.com)
Delhaize laat de actie verder doorlopen t.e.m. 27/12. Tijdens die periode zullen de gebruikelijke waardebonnen aan de 
kassa beschikbaar zijn en kunnen Pluspunten gedoneerd worden.
Deze timing geeft voldoende tijd om de actie in de clubs voor te bereiden.
Clubs die al deelgenomen hebben hoef ik niet meer te overtuigen. Jullie, de andere clubs, nodig ik met aandrang uit 
om aan te sluiten bij deze hands-on activiteit.

http://www.lions-112a.be
mailto:ignace.bosteels%40skynet.be?subject=
mailto:depotterm%40live.com?subject=
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Lions Youth Camp & Exchange 2022
In het kader van het Lions Youth Camp & Exchange, onder voorzitterschap van Lions vriend Frank Lauwers, trokken 
we op 20 juli  met 43 jongeren naar Ieper voor een kennismaking met ‘De Groote Oorlog’ ( WO1 ).
Lions Ronse - Renaix vriend Vincent Yserbyt was de gids en bezorgde ons een prachtig verslag. 
De aandacht ging naar de ‘Ieperboog’. Op een oppervlakte van 15 op 20 km, ten westen van Ieper, sneuvelden toen 
twee miljoen soldaten.
De tocht begon aan de Menenpoort. Vervolgens langs slagvelden zoals ‘Wieltje’, ‘Potijze’, ‘50 th Northumberland 
Division’, ’ Poelcappelle’, de frontlijn waar op 22 april 1915 de 1ste gasaanval der mensheid plaats vond en het Duitse 
militaire kerkhof in Langemark. 
Na de lunch was het de beurt aan ‘Lyssenthoek’, ‘Hill 62’ en ‘Tyne Cot’, het grootste Britse militaire kerkhof op het 
vasteland. 
‘The Last Post’ aan de Menenpoort van Ieper zorgde voor hét kippenvelmoment van de dag.  Een bijzonder ingetogen 
moment, uniek ter wereld.
Alvast voor deze jongeren een unieke ervaring, die een grote indruk op hen heeft nagelaten.

LC Wetteren Rozenstreek viert 50ste ver-
jaardag in 2023
Op de foto ziet u vijf stichtende leden van LC Wetteren Rozenstreek op de 49ste machtsoverdracht van onze club die 
plaatsvond op 24 juni. Van links naar rechts: Pierre Maessen, Wim De Buck, Henri Bouckaert (PDG), Raoul Pauwels en 
Christian Rasschaert (stichtend voorzitter). Luc Lorré ontbreekt. Lions Club Wetteren Rozenstreek werd gecharterd 
op 7 april 1973 en dus zijn we volgend jaar 50 jaar jong. Dat wordt gevierd op 18 maart 2023.  

Koen Braeckman LC Wetteren Rozenstreek

http://www.lions-112a.be
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SAVE THE DATE!
“Muzikaal Inclusiefeest”  Werk van de Gouverneur Luc Masureel 2019-2020
Lions Club De Haan Permekeland
Na tweemaal uitgesteld wegens “Corona” perikelen vindt het “Muzikaal Inclusiefeest” 
plaats op zaterdag 13 mei 2023.
Dank zij de bijdragen van alle clubs van ons district 112A kunnen wij dit Muzikaal Inclusie-
feest aanbieden aan alle inclusie-doelgroepen die door de clubs worden voorgedragen.
Elke Club Voorzitter en GST verantwoordelijke worden daarvoor nog aangeschreven om 
hun club inclusie-doelgroep in te schrijven.
Op het programma staat:
Vanaf 9u30 voorzien wij een mooi muzikaal ontvangst voor al onze inclusie doelgroepen 
met hun begeleiders van ons district in het Zeepreventorium Koninklijke Baan 5, 8420 De 
Haan.
’s Middags wordt een “zee en strand”  picknick aangeboden. 
Om 14u00 worden twee reuze optredens aangeboden:
Sam Gooris, ambiancemaker bij uitstek en “Balthasar Boma en zijn Slagerparade”. Marijn 
Devalck beroerde Vlaanderen jarenlang als Balthasar Boma in FC de Kampioenen.  Deze 
alom bekende volksvriend brengt live de beste Nederlandstalige en Vlaamse meezingers. 
Een ongezien volksfeest dat generaties verenigt en lang zal nazinderen.
Wij kijken ernaar uit jullie allen te verwelkomen!

Luc Masureel, PDG 112A

Life Membership Christian Depla
Op de statutaire vergadering van 20 september ll. heeft de LC De Panne-Westkust het ‘life membership’ toegekend 
aan Christian Depla. Christian is binnen ons district en ver daarbuiten een bekend figuur. Zijn Lions C.V. is dan ook 
ronduit indrukwekkend te noemen.
Tussen 1986 en 2003 was hij lid van LC Ronse, en na zijn verhuis naar Koksijde is hij in 2003 overgestapt naar onze 
club.
Hij was clubvoorzitter ( 1991-92 en 2006-07 ), secretaris van de gouverneur( 1998-99 ), zonevoorzitter (2008-09 ) en 
was tevens lid van de commissie “Nationaal Werk”.
Momenteel is Christian nog lid van de algemene vergadering van Havenzate en neemt ook de rol van Lions Ambas-
sadeur op zich.
De vergadering werd bijgewoond door enkele prominente leden van zijn vorige club. Van Elien Van Dille kreeg Chris-
tian nog een pin van de internationale voorzitter opgespeld.
Een ‘life membership’ is een mooie gelegenheid om verdienstelijke leden even in de spotlights te plaatsen.
Jammer genoeg is het statuut van ‘life member’ bij vele clubs nog niet voldoende gekend. Ons district telt slechts 22 
life members.
Een warme oproep aan de clubs om hier werk van te maken!

Philip Herman LC De Panne-Westkust.

http://www.lions-112a.be
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West Vlaamse Foodbank golf charity cup
Na de 1ste editie FOOD BANK GOLF CHARITY CUP 
anno 2021 heeft LIONS KORTRIJK op 16.09.2022 de 
editie 2.0 georganiseerd op de Golf Ter Hille in Oost-
duinkerke.
Editie 2022 was opnieuw een geslaagd evenement :
• Meer dan 40 sponsors, zowel hole sponsors als 

sponsors onder vorm van prijzen en items die 
werden speciaal geveild voor dit evenement.

• 114 golfdeelnemers verspreid over 29 ploegen
• 125 aanwezigen op het avonddiner.
De ludieke omkadering door de leden van Lions Club 
Kortrijk, https://nl.lionskortrijk.be/, die van deze ge-
varieerde dag met golf en amusement ook een net-
werkmoment is voor de diverse bedrijven-sponsors 
werd afgesloten met een avonddiner. 
Het terrein lag er uitstekend bij, de weergoden waren 
ons gunstig gestemd en uiteindelijk heeft LIONS CLUB KORTRIJK een cheque ter waarde van 25.000,00€ kunnen 
overhandigen aan de voorzitter van de Voedselbanken West Vlaanderen, dhr. Henri Verwee.
Het was geen Lionsclub golf tornooi, maar een Voedselbank tornooi, rechtstreeks op naam van ons sociaal doel… een 
voltreffer naar de sponsors toe!

Nicolas Karadjian, secretaris LC Kortrijk

Love in Action vzw toert lekker rond in het 
nieuw!
Op de allerlaatste dag van 2021 ging Lions Club Menen over tot de bestelling van een nieuwe VW-mini-bus bestemd 
voor hun sociaal doel Love in Action vzw. Het huidig busje waarmee de VZW rond toerde had intussen de leeftijd 
van 10 jaar bereikt en dag in dag uit zijn werk gedaan. Nog niet versleten maar met het risico van oplopende kosten 
drong de vervanging zich op. Enkele weken vóór dat het zomerkamp voor 80 kinderen zou doorgaan, werd de bus ge-
leverd. Begin juli kon de plechtige overhandiging van de sleutels en de wagen gebeuren bij Top Motors te Wevelgem. 
Een overgelukkige Karin Charlet kreeg uitgebreid uitleg over al de nieuwe functies van haar nieuw werkpaardje. Een 
nieuwe mijlpaal voor haar organisatie die instaat voor voedselbedeling in de wijde omgeving van Wervik en wekelijks 
kinderopvang organiseert voor hulpbehoevende families uit de grensstreek. De start van hopelijk nog vele jaren en-
gagement en 
vrijwilligerswerk.
Meer info : www.loveinactionvzw.be

http://www.lions-112a.be
https://nl.lionskortrijk.be/
http://www.loveinactionvzw.be
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Lions Historic
Na twee jaar ‘Corona nagelbijten’ was het eindelijk zo ver en de weergoden waren ons gunstig gezind.  In het voorbije 
Hemelvaartsweekend, 26-27 mei, organiseerde Lionsclub Harelbeke Liederik de 12e editie van zijn Lions Historic, 
intussen uitgegroeid tot een gerenommeerde klassieker op de classic cars kalender voor wagens van vóór 1975.
Met start en aankomst op het sprookjesachtige privé kasteeldomein van Suzanne (FR) aan de boorden van de Som-
me leiden schilderachtige wegen de ruim 100 deelnemende oldtimers naar het avondfeest en overnachting in Chan-
tilly.  Onderweg werden Champagne- en koffiestops georganiseerd in de private owned kastelen van Le Plessis-Brion 
en Raincheval.
De deelnemers spraken opnieuw hun sterke waardering uit voor de enorme persoonlijke inzet van onze leden en hun 
respectievelijke dames tijdens dit tweedaagse evenement. 
Met de mooie opbrengst slaagt Lionsclub Harelbeke Liederik er in ‘gaten te vullen’ bij instellingen en organisaties die 
zich concentreren op het verbeteren van het leven van iedere dag van diegenen die dat extra duwtje goed kunnen 
gebruiken.
Wij kijken al uit naar de ‘Lions Historic next’. Save the date: 18-19 mei 2023.

Claude Detremmerie, LC Harelbeke Liederik

Voorstelling Amfora vzw bij LC Ronse - Re-
naix
Tijdens onze statutaire vergadering van 6 oktober 2022 gaf Mevrouw Hilde Ingels  ons op een zeer bevattelijke ma-
nier een toelichting over de werking van Amfora. 
 Een initiatief dat verdient om verder onder de aandacht gebracht te worden.
Amfora ( www.amfora.be ) bestaat sinds 2015 en is  uitgegroeid tot een werking met een uitgebreid vormingsaanbod, 
vooral voor professionals en vrijwilligers uit de ouderen- en de palliatieve zorg. Oa via een vierdaagse training leren zij 
om eindelevensverhalen op te tekenen bij mensen die weten dat hun leven ten einde loopt.
Het PORTRET, niet de biografie, staat centraal: wie is die mens, wat is belangrijk, waar is hij dankbaar om, gelooft zij in 
iets of iemand, heeft hij ergens spijt van? En vooral: hoe kijkt hij naar het afscheid en wat stelt hij zich voor bij de dood.
Het uitgewerkte verhaal, een boekje, is voor de naasten een tastbare herinnering aan hun overleden geliefden. 
Dit concept is inmiddels geïntegreerd in de zorg in Leuven, Roeselare, Ieper, Sint-Niklaas, Brugge, Gent, Mechelen.

http://www.lions-112a.be
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Nuttige info
20/10/2022 LC Assenede Diederik: Lezing Peter Hinssen
27-29/10/2022 Europa ForumZagreb
05/11/2022 LC De Haan Permekeland: Concert Heptamuse
06/11/2022 D112A: infodag deelnemers Youth Exchange (deelnemers voor 2023)
25/11-01/12/22 Voedselbanken
02/12/2022 LC Oostende BO4: BO4 gaat vreemd… b(l)ack again
03/12/2022 D112A: virtuele conventie D112A - verkiezing kandidaat uit D112A voor ID
03/12/2022 MD112: Virtuele algemene vergadering van de vzw’s
28/01/2023 GMA Workshop
18/03/2023 MD112: AV MD112 - verkiezing kandidaat MD112 voor ID
02/04/2023 MD112: Muziekwedstrijd
22/04/2023 D112A: Lenteconventie D112A in Aalter
04/05/2023 BAD Festival in de Hallen Roeselare
13/05/2023 D112A: Muzikaal Inclusiefeest
17-20/05/2023 SOHAP in Mechelen
18-19/05/2023 LC Harelbeke: Lions Historic
03/06/2023 MD 112: Nationale Conventie
07-11/07/2023 Internationale Conventie in Boston
15-20/07/2023 MD112: Youth Camp

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
Brugge Zeehaven Bruynooghe Nicolas
Brugge Zeehaven Depre Edward
Brugge Zeehaven Deprez Bruno
Brugge Zeehaven Emmerechts Jan
Brugge Zeehaven Van Baelen Anthony
Deinze Pieters Bert
Evergem Vlaamse Valleien De Vos Ken
Gavere Rhodeland Leroy Ignace
Gent Scaldis Hermanns Tanguy
Heuvelland Lammertyn Jelle
Ieper Poperinge Vermander Brecht
Kortrijk Mercurius Martin Tom
Lokeren De Vijlder Patrick
Meetjesland Eeklo Segers Steven
Menen Dekeyzer Hans
Menen Honoré Olivier
Menen Vandenbogaerde David
Menen Verschaete Karl
Menen Bosschaert Vincent
Menen Bouckaert Pieter

http://www.lions-112a.be
https://www.lions-112a.be/events/lc-assenede-diederik-lezing-peter-hinssen-2/
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Club Naam Voornaam
Oostende Pollet Joris
Oostende Quatannens Benoit
Oostende BO4 Vernaillen-Casteur Lien
Ronse-Renaix Van Overmeire Pascal
Ronse-Renaix Denie Axel
Waregem Van Overstraeten Bernard
Waregem Vandenbroucke Ben
Waregem Vercaemst Bernard
Waregem Ascot Biebau Hannelore
Waregem Ascot Dekeukeleire Hanne
Zwevegem Marisse Matthieu

In memoriam

Club Naam Voornaam

Kortrijk Boes Bernard

Oostende BO4 Louagie Sylvie

Ninove Walraevens Roger

Oudenaarde Van Enis Herwig

Kortrijk Leie Madoe Paul

Aalst Dirk Martens Pieters Marcel

Gent Scaldis Liebaert Jean

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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