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BE PART OF IT

Deze flash is er door en voor lions.
Graag reacties-opmerkingen-artikels naar flash112a-reacties@telenet.be

Woord van de gouverneur

Beste Lionsvrienden,
Maart is de maand waar nieuwe besturen zich reeds vormen, is ook de maand waar men al eens
achteruit kan kijken om te zien of we onze lionsambitie al ergens hebben kunnen waarmaken.
Vele clubs zullen reeds een geslaagde fundraisingsactiviteit achter de rug hebben… maar wij
persoonlijk, kunnen we zeggen dat we er dit jaar “be part of it” van zijn geweest? Hopelijk ja…
maar hoedanook rest er ons nog een aantal maanden om ons engagement verder waar te maken.
“Be part of it” betekent ‘er deel van uitmaken’, maar niet zoals een schaap uit de kudde. “Be part
of it” is “er aan deel nemen”. In de maand van de verkiezingen kunnen we dit doen door onze
club een goed bestuur te bieden voor volgend jaar, waarvan we er misschien van gaan deel
uit maken als bestuurslid of gewoon als verantwoordelijke van om het even welke commissie
binnenin de club. Waarom ons niet inzetten voor één of andere innoverende activiteit, waarom
ons niet inzetten om een nieuw lid aan te werven, die de toekomst van onze club ten goede zal
komen, waarom ons niet inzetten voor een zone of districtsfunctie, om eens van die speciale
districtsambiance te kunnen proeven, die door die kabinetsleden zo geprezen wordt … Doen,
doen en doen… Dat iedereen minstens “iets” doet…
Inderdaad, geven is gemakkelijker dan krijgen. Tijd geven voor je club geeft je zelfvoldoening.
Ik ken geen enkel Lionslid die er spijt van heeft gehad iets te doen voor zijn vrienden! Je krijgt
er altijd iets meer voor terug dan wat je geeft. Het is een WIN-WIN situatie. Betrokkenheid is de
sleutel voor een moderne club.
Ik heb nog nooit horen klagen over een succesvolle en goed georganiseerde activiteit binnen
de club… en als je daaraan kunt meewerken, wat geeft dat toch een goed gevoel… of het nu een
ontspannen barbecue met onze partners betreft, een veel grotere gala-avond of nog een gelukte
deelname aan een districtsactiviteit zoals de peaceposter, de voedselbanken, de brilleninzameling of andere youngambassadors awards.
Leve ons levendig district !
André Goethals
Gouverneur 112A
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Save the date
Leuk, leuker, leukst… Op zaterdag 23 april gaat de jaarlijkse districtsconventie door in de stadschouwburg te Kortrijk…
Je weet wel, die lenteconventies die sinds een paar jaar een heel stuk moderner, luchtiger en leuker geworden zijn. In Waregem met Lieve Verstraete,
in Oostende met Sara Van Boxstael, en vorig jaar in Gent met Marlène de
Wouters. De Kortrijkzanen willen natuurlijk niet onderdoen en deden beroep
op…. GL.
Wie dat is, lees je op de uitnodiging die je binnenkort zal ontvangen. Weet alvast, het is een mooie jonge vrouw, heel
stijlvol, uiteraard zeer gekend, maar vooral heel interessant en duidelijk ‘Lion’ in haar gedrag. “Be part of it”.
En in het vooruitzicht van de Centennial, het honderd jarig bestaan van onze moedervereniging zal er op 23 april
tussen de aanwezigen de fameuze Centennial-horloge verloot worden. Dit horloge heeft een waarde van maar liefst
1.000 euro !
Maar de belangrijkste redenen om naar de conventie te komen, zijn natuurlijk de vriendschap en de vernieuwde ambiance van dergelijke conventies, waar humor de ‘fil rouge’ wordt tussen de vlotte en niet te lange agendapunten. Ben
je benieuwd ?… dan moet je wel “Be part of it” worden…
See you April 23th !

54 Clubs kleurden de fanion ‘be part of it’ !
Alle 54 clubs van ons district waren aanwezig op de 69ste nationale Conventie in
Diegem. Nog nooit gebeurd, du jamais vu…
Zonder jullie allemaal was het niet gelukt ! Een welgemeende merci !!!
Elke club engageerde zich om voltallig stemgerechtigd aanwezig te zijn en motiveerde
zijn leden om Elien tot International Director te stemmen.
BE PART OF IT, de leuze van onze Gouverneur, die zag dat het goed was…
Samenhorigheid, nu eens buiten de eigen club…dan nog in het verre Diegem op een héél
vroege zaterdagmorgen.
Enkele woorden uit de speechen zijn mij bijgebleven.
“Laat ons samen vorm geven aan een dynamische organisatie van de 21ste eeuw, in
het belang van de huidige maar ook van onze toekomstige generaties.”
Dank aan al wie zijn vertrouwen heeft gesteld in Elien, ook uit de andere districten! Watch the movie!
Elien, proficiat!
Namens het voltallige district A/E- team – André Goethals, Elien Van Dille, Harry Buelens, Carlos De Troch, Peter
Vervaecke, Pascal de Moor, Henri Van den Daele.
Caroline Vanwynsberghe

Wist je dat?

ƕƕDe gouverneur en zijn kabinet het genoegen hebben u te melden de kandidatuur tot tweede vice-gouverneur te hebben ontvangen van gewezen zone- en gewestvoorzitter Thierry Serck,
lid van LC Brugge. Deze kandidatuur werd recentelijk door zijn voltallige club voorgedragen. In
aanloop van de jaarlijkse districtsconventie in Kortrijk op 23 april, zal zijn curriculum vitae binnenkort op de website van het district te lezen zijn (paswoord weserve).
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Niet de tijd, maar wel het hart
Is afwezigheid op een vergadering altijd een indicatie van te weinig engagement? Is
aanwezigheid een graadmeter van “goede Lion”? Bieden de vergaderingen garanties
op kwaliteitsvol samenzijn?
Druk professioneel leven, verre reizen, diverse ontspanningsmogelijkheden, tijd voor
het gezin en dan zijn er ook nog de vergaderingen van de Lions. Dat concurrentie
speelt en kwaliteit prioriteiten stelt aan ons tijdsgebruik is duidelijk. En dat dit ooit
anders was is klaar. De maatschappij verandert en onze organisatie moet zich hieraan aanpassen.
Kwaliteitsvolle vergaderingen zijn primordiaal en de verantwoordelijkheid van elke
voorzitter. Vergaderingen en events met inhoud, waar een goede sfeer de vriendschap tussen de leden bestendigt,
zijn het draagvlak van het Lionisme en blijven zeer aantrekkelijk als tijdsbesteding.
Tegelijkertijd moeten we ons ook begripvoller opstellen ten opzichte van Lions die, meestal omwille van professionele
redenen, onmogelijk naar vergaderingen kunnen komen. Zij hebben niet de tijd maar wel het hart om een goede Lion
te zijn. Lions waarop een club beroep kan doen als het nodig is. Het is onze taak hen goed te informeren en ze zo te
betrekken bij het reilen en zeilen van de club.
Meer begrip voor die Lions én kwaliteitsvolle meetings en activiteiten organiseren is de boodschap.
Harry Buelens en Carlos De Troch – Voorzitters commissies GMT/GLT

MELVIN JONES FELLOWSHIP voor nietLions? Natuurlijk wel!
Het Fonds Emile Cuvelier van LC Ronse-Renaix is een fonds dat kanszoekende jongeren uit de regio ondersteunt tijdens hun studententraject, zowel moreel als financieel. Elke student heeft een peter met wie hij maandelijks contact heeft.
De studenten worden aangebracht door leerkrachten en van bij de oprichting van het Fonds in 1998 was Rita Feys de bezielster van dit project
binnen haar school. Ze heeft dit initiatief jaar na jaar met hart en ziel ondersteund door het aanbrengen van waardevolle kandidaten en is mede
verantwoordelijk voor het succes van het Fonds. Rita is nu met pensioen
en vooraleer afscheid van haar te nemen wou LC Ronse-Renaix haar een
Melvin Jones Fellow ship toekennen als uiting van dankbaarheid. Rita was
ontroerd en zeer vereerd met deze blijk van respect voor haar werk.
LC Ronse-Renaix had reeds een precedent om een Melvin Jones Fellowship uit te reiken aan een niet-Lion uit respect
voor onvoorwaardelijke inzet voor sociale doelen in de regio.
De club is immers van mening dat de Melvin Jones Fellowship naar de meest verdienstelijke stakeholders moet
gaan, en hiertoe behoren ook alle vrijwilligers die onze sociale doelen ondersteunen.
Een initiatief dat door de hele club in het hart wordt gedragen.
Charles Demuynck en Peter Vervaecke – L.C. Ronse-Renaix

Wist je dat?

ƕƕOp 10 en 24 april 2016 de violen worden gelijkstemd? Op zondag 10 april vindt de selectie
van de nationale Lions Muziekwedstrijd in het Koninklijk Conservatorium te Brussel (Regentschapsstraat 30) doorlopend van 9.00 tot 19.00 uur. De finale met de drie best gerangschikte
kandidaten vindt plaats op zondag 24 april 2016 om 17.00 uur in het conservatorium van Mechelen (Melaan 3 in Mechelen). Gratis toegang voor de selectieproeven; voor de finale is er een
toegangsprijs van €25 (je hebt er een mooi concert en receptie bij). Graag jouw aanwezigheid
om de jonge musici aan te moedigen, zij zullen dit ten zeerste waarderen. Alle info: jan.van.
eyck@telenet.be
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Wie kan er honderd kaarsjes in één adem
uitblazen?
Where there is a need, there is a Lion.
We need YOU, Lions.
Het thema van de Centennial dient ieder van ons te inspireren om ons in te zetten voor onze organisatie opdat anderen er beter van worden. Om die reden werd aan alle clubs gevraagd om de activiteitenrapporten in te zenden naar
het mailadres webmaster@lions.be. Weet dat je maar tot 30 juni 2016 de verslagen van de activiteiten kan indienen
voor het jaar 2015-2016. Daarna kan dat niet meer.
Het wordt dus dringend voor alle clubs. Een 15-tal clubs deden reeds het nodige, 39 dienen dit nog te doen.
Waarom? Omdat we als organisatie willen weten wat Lions wereldwijd betekent (elke club wereldwijd dient hiertoe
verslagen in) én om daar sterker van te worden en meer steun te verkrijgen van derden.
Hoe je die rapporten dient in te vullen vind je in de handleiding, die je hier best even doorneemt.
Wie is geschikt om deze verslagen op te maken? De Lions Ambassador van jullie club is daar uitermate geschikt voor,
doch kan eender wie deze taak op zich nemen op voorwaarde dat dezelfde persoon de taak op zich neemt t.e.m.
2018, zodat er een continuïteit is en elke club één aanspreekpunt heeft voor de centennial.
Verder wordt aan alle clubs gevraagd de naam van deze centennialveranwtoordelijken, met mailadres, door te geven
aan mezelf: werner.van.oosterwyck@advocaat.be.
Onze verjaardag komt er aan, we moeten ons feest beginnen voor te bereiden.
Werner Van Oosterwyck - Verantwoordelijke Centennial District 112 A

LC MENEN dirigeert interserviceclubevent
Op donderdag 18 februari 2016 kwamen de serviceclubs van Menen
– Wevelgem samen voor hun nieuwjaarsreceptie. Dit jaar was de organisatie in handen van Lions Club Menen. 135 aanwezigen waaronder de burgemeester van de Stad Menen Martine Fournier, konden
na het woord van onze voorzitter Conrad Everaerdt genieten van een
uitgebreide receptie, een walking voorgerechtenbuffet en een verfijnde
hoofdmaaltijd. Koffie en versnaperingen zorgden voor een leuke afsluiter.
De volgende clubs vonden de weg naar feestzaal Cortina in Wevelgem:
Lions Club Menen, Leo Club Menen, Rotary Menen, JCI Menen Wevelgem , Ambassador Club Golden River , Inner Wheel Mandel Leie, Kiwanis Young Prof. Wervik , Ambassador Club Yazamit, Kiwanis Wervik, Probus Leiegalm en Probus Vauban.
Zeer interessant en leerrijk om eens de collega-clubs uit de streek te ontmoeten en te horen hoe zij de uitdagingen
binnen hun club aanpakken. De voorzitters zitten ook eens samen met de agenda’s om te vermijden dat fundraisingevents elkaar overlappen. Daarnaast komen de sociale werken uit de regio even ter sprake. Een heel geslaagd jaarlijks
terugkerend gebeuren !
Filip Debo – L.C.Menen

Wist je dat?

ƕƕNog steeds heel veel leden niet weten dat Lionsleden en hun familie 10% korting ontvangen op vliegtickets van Brussels Airlines (niet alle bestemmingen)? Lees er alles over op onze
nationale website www.lionsinternational.be
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Special Olympics, be a fan!

De Special Olympics Nationale Spelen zijn het grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking in België en is aan zijn 34e editie toe dit jaar. Het is een feest met 3300 atleten die elk een van de 19 sporten
vertegenwoordigen en nu al klaar staan om gedurende 3 dagen uit te blinken. Dit van 4 tem 7 Mei 2016 in La Louvière.
Sinds vele jaren steunen Lions en Leo’s één van de activiteiten binnen het kader van Special Olympics, het Healthy
Atletes Program (HAP). Dit programma heeft als doel de lichamelijke gezondheid en fysieke conditie van de atleten
te onderzoeken en te verbeteren. Het is namelijk zo dat bepaalde fysieke ongemakken omwille van verstandelijke
beperkingen niet altijd onmiddellijk worden opgemerkt. Dit programma draagt dus enorm bij aan het algemeen welzijn van de atleten en vergroot daardoor hun sportplezier. Kom mee delen in de emotie, het geluk, de vreugde en het
plezier van de atleten tijdens één van de speeldagen op 5, 6 of 7 Mei met andere Lions en Leo’s, en schrijf je mee in als
vrijwilliger ter ondersteuning van de verschillende medische onderzoeken. Vele handen zijn nodig! Voor inschrijven
en meer praktische info kunt u terecht bij uw clubsecretaris of rechtstreeks per mail naar eric.daminet@telenet.be.
Meer info over Special Olympics België is terug te vinden op: http://www.specialolympics.be en https://www.facebook.com/SpecialOlympics.be
Jeroen Neirinck – Leoclub Oostende

“De Kleppe” in Geraardsbergen
Lions Club Geraardsbergen ontwerpt en richt een interactiepaviljoen op bij De Kleppe.
Op 22 januari werd bij het vakantiehuis “De Kleppe” (www.dekleppe.be) te Everbeek
een nieuw interactiepaviljoen ingehuldigd.
Lions Club Geraardsbergen zorgde voor zowel financiële steun als voor hulp bij het
realiseren van dit mooie project. De Leo’s uit Herzele hielpen mee.
Het interactiepaviljoen 11mx13m werd volledig in hout gerealiseerd. Binnen het paviljoen kunnen dieren (paarden, ezels, geiten, …) therapeutisch worden gebruikt bij
zorgbehoevenden.
Zorgvakanties en activiteiten voor personen met een beperking spelen zich niet binnen de vier muren van het vakantiehuis af. In De “Kleppe” is er een activiteitenprogramma met dieren.
De aanwezigheid van een dier brengt rust en ontspanning. Zorgen voor een dier stimuleert het empathisch vermogen, verbetert communicatieve vaardigheden en ontwikkelt verantwoordelijkheidszin. Dit kan nuttig zijn bij personen
met een motorische of een psychomotorische beperking.
Frank Pieters - Voorzitter L.C. Geraardsbergen

Wist je dat?

ƕƕWim Bonte, L.C. De Haan Permekeland, dé photoshopper van ons district is. Hij zorgde
voor héél wat ‘bonte’ foto’s voor de campagne van Elien Van Dille: de stakingspicketten, Elien
en Obama, Elien bij de Koning enz. De andere districten waren toch een beetje jaloers op deze
creativiteit ! Hartelijk dank Wim !
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TIK TAK
In het kader van het Eeuwfeest van de « Lions Club International » (1917- 2017) verkoopt
het District 112C een exclusieve reeks van 100 ambachtelijk vervaardigde uurwerken. Deze
100 uurwerken van het type Exentrique « Handmade in Belgium » gecreëerd door de ambachtelijke uurwerkmaker Stéphane Albert worden genummerd van 1 tot 100, met op de
wijzerplaat het logo « Lions » in zwart wit met de vermelding « Centennial 1917-2017 » en
op de achterzijde « District 112c » plus het exclusieve nummer.
Deze 100 uurwerken krijgen de naam « Lions Eeuwfeest-Uurwerk » De verkoopprijs van dit
uurwerk is 1030€ per stuk.
De kast is in fijn staal van 39.5 mn, het raderwerk is van kwalitatief hoge zwitserse oorsprong (kaliber quartz 782),
de wijzerplaat is met de hand gemaakt, het glas van geslepen safierkristal. De armband « Handmade in Belgium »
wordt geleverd in zwart of beige leder (zie model) volgens de wens van de koper. Het geheel wordt vervaardigd en
geassembleerd met materiaal van hoge kwaliteit en op ambachtelijke wijze; ambachtslui, horlogemakers, cadraniers
alsook meesters in de microkeramiek werken eraan met precisie en nauwkeurigheid in het diepste respect voor de
uurwerkmakerstradities (Stéphane Albert). Het product wordt geleverd in een kwaliteitsverpakking met nieuwe batterij, met een getekend en gedateerd garantiebewijs van de leverancier, en een speciaal attest uitgegeven door het
District. Op de Districtsconventie op zaterdag 23 april te Kortrijk wordt 1 uurwerk verloot onder de aanwezigen.
Voor meer info: http://www.lions100.be/nl/project-eeuwfeest-uurwerk/

Eindelijk en de Tondeldoos
De voorbije maanden heeft L.C. Dendermonde de banden met enkele van zijn structurele partners nauwer aangehaald. In aanwezigheid van de regionale pers werden enkelen onder hen op de vergadering uitgenodigd voor een
samenzijn.
VZW Eindelijk is een dagcentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.
Van zijn kant voert kinderfonds VZW De Tondeldoos de strijd tegen armoede in eigen streek. Beide partners
ontvingen uit de handen van voorzitter Pascal Szrek en de leden van de club een cheque van 6.000 euro.”

Wim De Lentdecker – L.C. Dendermonde

Wist je dat?

ƕƕIn 1931 Lions Club International het 1ste magazine voor slechtziende kinderen op de
markt bracht, nl. The International Lions Juvenile Braille Monthly? Tot dan konden deze kinderen enkel schoolboeken lezen, nu hadden zij eindelijk een maandelijks krantje met spelletjes,
mopjes, artikeltjes. Een Flash-avant-la lettre dus…Er bestaat hierover een boeiend filmpje http://
www.lionsclubs.org/EN/news-media/videos/centennial.php?id=gBe/cx
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Is ons district wel moderner geworden?
Eén van de verzuchtingen bij sommige (oudere?) leden is, dat al dat gebeuren, al dat gedoe op districtsniveau alleen
maar gaat om protocol, navelstaarderij en zogezegde machtslust. Als gouverneur werd ik hierover geïnterpelleerd,
want al een paar jaar wil het district zich duidelijk profileren als zijnde ten dienste van de clubs. Hoe komt het dan
toch dat bepaalde leden zo kritisch kunnen blijven denken?
Na rondvraag ligt het antwoord voorhanden... het zijn leden die destijds, vrij lang geleden, in contact kwamen met
het district, wanneer de geplogenheden en prioriteiten nog anders lagen, en vandaag met die gedachte zijn blijven
hangen. Allicht toen ontgoocheld, doen ze verder de moeite niet meer om de evolutie mee te maken, laat staan zelfs
te zien.
Ik nodig al deze leden heel vriendschappelijk uit eens om een hedendaagse conventie van ons district bij te wonen.
Ik nodig ze ook uit de huidige” Flash” eens te lezen, want diezelfde leden zijn ervan overtuigd dat de “Flash” allicht
nog altijd een langdradig Sovjetrussische propagandarevue is van of voor de glorie van het district. En wie dit artikel
tot hier gelezen heeft, dank u dit eens te willen meedelen aan die vrienden die in het verleden zijn blijven hangen...
Mee zijn met zijn tijd, is toegeven dat het verandert. We moeten uiteraard kritisch blijven.
André Goethals – Gouverneur District A 2015-2016

Verwennen
Zoals het al enkele jaren de traditie is, organiseerden de dames van L.C. Waregem Ascot
ook dit lionsjaar weer een verwennamiddag voor de meisjes van het Vibso.
Omstreeks 14u werden de jonge meisjes verwelkomd door onze club in het Ascot Salon
(lees de gebouwen van het Vibso) om nadien aan de slag te gaan als ‘schoonheidsspecialiste voor één dag’.
De haren van de meisjes werden gewassen en opgemaakt, hun gezichten werden geschminkt, de nagels werden gelakt en er werd ook een workshop kleur-analyse gegeven.
Na de verwensessie was het dan tijd om op de rode loper te verschijnen. In het bijzijn van
hun ouders verschenen de meisjes één voor één op het rode tapijt.
Alvorens naar huis te gaan, werden de meisjes nog verwend met een goodie-bag met allerlei staaltjes schoonheidsproducten, die we dankzij vrienden en familie doorheen het jaar inzamelen.
Emilie Martens – L.C. Waregem Ascot

Heb jij dit ook ontvangen?
Diverse voorzitters en secretarissen van ons District vragen om aankondigingen per mail te voorzien van een simpel:
“deze mail werd verstuurd aan … … “
Op dit ogenblik worden clubvoorzitters en clubsecretarissen overspoeld door aanvragen, kennisgevingen en mededelingen van activiteiten van andere clubs.
We weten allemaal dat de maanden februari tot mei de maanden zijn waarin de meeste activiteiten plaatsvinden. We
weten ook graag wat de andere clubs doen en de buitenclubbezoeken zijn een wezenlijk onderdeel van de regionale
en nationale werking.
Maar het is inderdaad een kleine moeite om bij de collectieve mails een nota te voegen waarin staat aan wie de mail
allemaal verzonden wordt.
Dit vermijdt minstens drie mails tussen voorzitter en zijn vrienden :
Heb jij dit ook ontvangen ?
Yep.
Tx.
En zo dragen we bij aan een vermindering van onze eigen overvolle boxen !
Rob Timmermans - secretaris flash112a@telenet.be
WWW.LIONS-112A.BE
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Mopjes
ALS REACTIE OP DE VROUWONVRIENDELIJKE MOPPEN IN DE VORIGE FLASH
DEZE KEER HET OMGEKEERDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als een man zegt dat hij iets zal doen, doet hij het, er is geen noodzaak hem er iedere 6 maanden aan te herinneren
Mannen zijn net als honden, als ze een poes zien, rennen ze er achteraan
Natuurlijk werken vrouwen niet zo hard als mannen, ze doen het de eerste keer meteen goed
Ik heb een man om te stelen, maar geen dief neemt hem mee
Als een man iets schoonmaakt, maakt hij altijd weer iets vuil
De ideale man rookt niet, drinkt niet, flirt niet, snurkt niet en bestaat niet
Vrouwen verbazen zich hoeveel mannen kunnen vergeten; mannen verbazen zich hoeveel vrouwen zich kunnen
herinneren
God gaf mannen zowel een penis en hersens, maar jammer genoeg niet genoeg bloedtoevoer om ze allebei tegelijkertijd te kunnen laten functioneren
Mannen blijven kinderen, alleen het speelgoed wordt duurder
God schiep de man het eerst, je hebt een ruwe schets nodig voor je je meesterwerk kunt maken
Mannen zijn gelukkig, omdat onwetendheid een zegen is
Mannen maken zo moeilijk oogcontact omdat borsten geen ogen hebben
Wilt u de man spreken die hier de leiding heeft, of de vrouw die van alles op de hoogte is
Achter iedere succesvolle man, staat een stomverbaasde schoonmoeder
Mijn man is het hoofd van ons gezin, maar ik ben de nek en als de nek draait dan draait het hoofd automatisch mee.
Een man is als typ-ex; eerst is het je typ, dan is het je ex.
Vrouwen houden van simpele dingen in het leven, zoals mannen.
Natuurlijk moet je een man nemen zoals hij is. Maar je moet hem niet zo laten.
Als ze 1 man op de maan kunnen zetten, moeten ze ze er allemaal kunnen krijgen.
Wat geef je aan een man die alles al heeft? Een vrouw om uit te leggen hoe het werkt.
Laat de gedachten van je man nooit afdwalen, ze zijn te klein om alleen gelaten te worden.
Sommige dingen zijn zo eenvoudig dat zelfs mannen ze begrijpen
Wat is het verschil tussen een varken en een man? Een varken wordt geen man als hij drinkt.
De man denkt dat hij weet, maar zijn vrouw weet beter
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Nuttige info
18/03/2016

LC Harelbeke Liederik: optreden Patrick Riguelle

18/03/2016

LC Deinze: Italian Wine & Dine

18/03/2016

LC Assenede Diederik: Quizz

19/03/2016

LC De Haan Permekeland: Soul Legends in Concert

19-20/03/2016

LC Deinze: Winetasting

22/03/2016

LC Gent Scaldis: Filmgala met receptie

08-17/04/2016

LC Zwevegem: Kunsttentoonstelling met veiling

09/04/2016

LC Brugge Zeehaven: Muzikale avond met receptie

19/04/2016

LC Assenede Diederik: Lezing Theo Francken

21/04/2016

Diverse LC’s: BAD Strand van De Panne

22/04/2016

LC De Pinte Millenium: De Grote Wijn Quiz

23/04/2016

Districtconventie 112A in Kortrijk

24/04/2016

Gewest 2: Gewestvergadering in het kader van de Gentse Floraliën

21/05/2016

LC Torhout: Meet & Dance

25/05/2016

Afsluiter Werk van de Gouverneur in de KBC toren te Gent

27/05/2016

LC Izegem: Scala optreden

28/05/2016

LC Wetteren-Rozenstreek: 3e Rozenrally

04/06/2016

Infosessie nieuwe zone en gewestvoorzitters

06/06/2016

Infosessie nieuwe clubbesturen (voorzitter, secretaris, penningmeesters)

11/06/2016

Nationale Conventie MD in Mechelen

28/06/2016

LC Assenede Diederik: The Night before Rock voor Specials

24-28/06/2016

Internationale Conventie in Fukuoka Japan

18-30/07/2016

Youth Camp De Gavers

Welkom aan onze nieuwe leden
Club

Naam

Voornaam

Assenede Diederik

Tack

Frederik

Assenede Diederik

Impens

Piet

Brugge
De Haan Permekeland

Van Wassenhove
Sanders

Olivier
Julius

Izegem

Vandersteene

Pieter

Izegem

Gyselinck

Christophe

Izegem

Cosaert

Benedict

Oostkamp

De Waele

Wim

Ronse-Renaix

Eylan

Frédéric

Meer details over de nieuwe leden vindt u hier.
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In Memoriam
Club

Naam

Voornaam

LC Zottegem

van Steenberghe

Jacques

LC Kortrijk Leie

Steeland

Hubert

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

Deadline artikels flash april: 20 maart
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