
 

September 2018

EDITO

September. Terug naar school. Bij velen onder ons 
komen nu herinneringen boven  : onderwijzers of 
leraars die ons bijbleven, klaslokalen, speelplaatsen, 
het gekras van krijt op het bord, het vele huiswerk… 

Ook vandaag treft ons de opwinding van kinderen of 
kleinkinderen die de eerste keer, of terug, naar 
school gaan. De allerjongsten met «  een klein 
hartje », de groteren kijken er naar uit hun vrienden 
terug te zien.


Hetzelfde bij onze Lionsclubs : bij het begin van het 
jaar zijn we meestal blij onze clubleden terug te 
vinden   en de nieuwe officials te ontmoeten; we zijn 
benieuwd naar veranderingen op districtsniveau ; de 
officials en nieuwe leden leggen graag hun 

accenten en allen starten we met enthousiasme het nieuwe Lionsjaar.Met natuurlijk als achtergrond onze 
eigen persoonlijkheid, ons traject en ervaringen bij de Lions.


Bij elk nieuw schooljaar en nieuw Lionsjaar zijn de verwachtingen hoog gespannen en zwaaien we met 
goede voornemens. Zo ook voor uw gouverneur : het is niet zomaar dat ik deze leuze koos : « Plus est en 
vous » September is het uitgelezen moment om op de clubvergaderingen ambitieuze plannen te smeden 
voor het komende jaar. Als men overgaat naar een volgend schooljaar is het om meer te leren, er 
intellectueel op vooruit te gaan. 


De overgang naar een nieuw Lionsjaar moet ons sterker maken vooral op het gebied van « Service », 
onze reden van bestaan. Denk aan het voorstel van onze internationale voorzitster, ze  vraagt ons niet zelf 
anders te worden, maar te overwegen iets anders aan te pakken dan vorig jaar, een nieuwe activiteit, een 
planning voor aanwervingen, deelname aan een districtsactiviteit die we tot vandaag niet zagen zitten…


Alleen op deze manier worden we, zowel individueel als collectief, betere Lions. Dat is mijn dierbaarste 
wens voor ons allen.


                                                                                                   Eric BENOIT

                                                                                                   Votre gouverneur.



 

DISTRICT NEWS - September 2018               

Sluit u aan bij het vrijwilligersteam 
van de LIONS CLUB en neem deel 
a a n d e c o l l e c t e v o o r d e 
Voedselbanken georganiseerd 
door DELHAIZE ten voordele van 
minderbedeelden die hulp krijgen 
van liefdadigheidsinstellingen in 
uw buurt. 

Waar ?

In alle Delhaizewinkels van donderdag 18 tot woensdag 
24 october 2018. 

Hoelang ?

2 uren van uw vrije tijd volstaan  om waardebonnen aan te 
bieden aan klanten aan de ingang van   de supermarkt in 
de buurt van uw club (of andere).


Hoe deelnemen ?

Informeer de verantwoordlijke van uw club over uw 
deelname. Hij zal u beslist toevoegen aan zijn 
permanentierooster. Spreek ook uw familie, en vrienden 
hierover aan. Samen met u kunnen ze deelnemen aan deze 
mooie actie. Informeer dan de districtsverantwoordelijke 
over de deelname van uw club aan de collecte (naam van 
de supermarkt, dag van de deelname, aantal leden 
(rooster).


Coordinatrice Bruxelles : Andrée Dupuis 
(andree.dupuis@atyka.be).


Coordinateur Brabant wallon : Jean Noblesse 
(jean.noblesse@foodbanks.be


Coordinator Vlaams Brabant: Jean Noblesse 
(jean.noblesse@foodbanks.be).


Dank voor uw hulp aan de minderbedeelden. 

Ook de Lions Clubs gaan de strijd aan tegen honger !


Fédération Belge des Banques Alimentaires asbl,

Rue de Glasgow 18-1070 Bruxelles

info@foodbanks.be    www.foodbanks.be

www.facebook.com/banquesaliment.voedselbankenBE


Beste vrienden,


De commissie communicatie voert momenteel een 
update uit van de website 112C. Waaronder een 
beschrijving van de clubs. We hebben hiervoor uw 
medewerking nodig. 


H o e t e w e r k g a a n  ? We v r a g e n u a a n 
communication112c@gmail.comvolgende informatie 
te bezorgen :


1. een afbeelding/foto van uw wimpel ((formaat 
PNG/JPG/JPEG)


2. taalcode van uw club

3. aard (M,V of gemengd)

4. dagen waarop de vergaderingen plaatsvinden

5. locatie van de vergaderingen (te zien op 

Google maps)

6. n° bankrekening*

7. link naar website*

8. link naar Facebookpagina*

9. een beknopte beschrijving van al uw sociale 

doelen/verenigingen met link en een foto 
indien beschikbaar


(*)facultatief 

Bij voorbaat hartelijk dank. Om u een idee te geven 
hieronder de link naar een voorbeeld :

http:/ /www.l ions112c.org/port fo l io- i tems/ lc-
argenteuil/


U zult merken dat elk artikel gepubliceerd door uw 
club sowieso opgenomen wordt in deze pagina, en 
dat bezoekers van uw pagina een bericht kunnen 
sturen.


Aan het werk nu  ! We wachten met ongeduld op 
uw bijdrage. 

Hartelijke groeten

Het COMCOM 112C Team

Peace Posters Contest – Roadbook 2018-2019

Het roadbook voor de wedstrijd 
van de vredeaffiches

is beschikbaar door te klikken op deze link

Site 112C – Update van de ClubsVoedselbanken – Oproep aan 
Lions Vrijwilligers
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1. Fixer les  lieux et moments de vente (formulaire xls)

2. Merci de leur réserver, jusqu’au 14 septembre, les magasins Delhaize le samedi 30 septembre. A 

cette date, en fonction de leurs réponses, vous pourrez proposer le 30 septembre et les 
tranches horaires non couvertes à vos autres bénévoles.


3. Leur remettre le matériel (lors de vos réunions par ex.).

4. Récupérer les montants récoltés et les invendus au plus vite afin de vous permettre de les 

remettre  dans le circuit de vente.

5. Cette année, les responsables Lions se sont engagés à tenir leurs engagements, à savoir :


◦ Etre présents durant les périodes réservées.

◦ Avoir toujours suffisamment de post-it pour rester durant toute la période prévue ou 

contacter leurs responsables suffisamment à temps pour obtenir une nouvelle livraison 
ou vous éventuellement si leur responsable n’a plus suffisamment de stock.


◦ Vous remettre les montants récoltés et les invendus dès la vente terminée.


Cela nous assurera que les magasins seront couverts comme convenu et également que les équipes 
de tournage ou notre équipe puissent les rencontrer.


Merci de nous communiquer les montants récoltés par les Lions Clubs car nous avons besoin de 
ces informations vu le montant indiqué dans la convention qui nous lie.


Le comité Cap48 

Jean-Michel Nicaise. Responsable Cap48 District C / jmnicaise@hotmail.be / 0475420970


Responsables pour Bruxelles :

Andrée Dupuis : andree.dupuis@atyka.be /0477352145

Francis Brabander : f.brabander@skynet.be /0475297815

Olivier Lambilot : olivier.lambilot@telenet.be /0475365500

Michel Lalot : michelfrancoise@gmail.com /0468532903


Responsables pour le BW :

Denise Beintein : beinteindenise@gmail.com / 0477312810

Claude Douhet : claude.douhet@skynet.be /0476592049

Gérard Carlier : carliergerard@gmail.com /0475770036


CAMPAGNE CAP 48  
INSTRUCTIONS POUR LES PRESIDENTS DE CLUB
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Waarde Lions Vriend(in),


Voor het achttiende opeenvolgende jaar zal deze ertoe bijdragen 
duizenden gepensioneerden uit hun isolement te halen. Al te vaak 
zitten zij tijdens de feestdagen helemaal alleen. Met uw hulp, 
enthousiasme en ondersteuning breekt u die cirkel.


Er waren… in 2002, 5 clubs die 600 gepensioneerden bezochten en

… in 2017, 42 clubs of meer dan 400 Lions die warmte en steun 
brachten aan meer dan 9.500 gepensioneerden !


Ok dit jaar willen wij minstens 10.000senioren bezoeken tijdens de 
periode dat de « beste wensen » worden uitgewisseld, dat wil zeggen tussen 15 december 18 en 15 januari 19.

Zoals voorgaande jaren worden gepersonaliseerde kalenders met het Lionslogo ter beschikking gesteld. Uw 
bestelling moet daarom voor de 10de november 18 bij mij toekomen (E-mail : phalloy@yahoo.fr). Deze worden 
uiteraard geschonken aan onze gasten maar ook aan het zorgpersoneel en uitgehangen in de gangen en 
ontvangstruimten (cafetaria’s, enz.). U kunt uw bestelling afhalen bij onze Lionsvriendin Andrée Dupuis of bij mij 
te 1390 Grez-Doiceau  ; graag aangeven waar u de bestelling gaat afhalen.


« Onze  » dicht-bij-de-mensenactiekadert perfect in ons Lionsideaal Dienen . Ik breng ook in herinnering dat 
het elke club vrij staat zijn bezoek zo te organiseren als het hem uitkomt: een vieruurtje organiseren, lekkernijen 
aanbieden, parfums, enz… Bovendien krijgt onze vereniging hierdoor meer zichtbaarheid omdat wij aan bod 
zullen komen in verschillende media die over deze actie verslag uitbrengen, zoals dat eerder al het geval was.


Samengevat,


1. het is de bedoeling door deze bezoeken een beetje warmte te brengen bij senioren die alleen zijn, ofwel bij 
hen thuis, ofwel in de rusthuizen op de dag van uw keuze en ook georganiseerd zoals u dat wenst.


2. de  « kosten  » van deze activiteit zijn 3 of 4 uur van uw tijd

3. dit is een « open » activiteit, m.a.w. de aanwezigheid van partners, kinderen en vrienden is meer dan 

welkom in een vriendschappelijke en gezellige sfeer

4. opdat deze actie slaagt, moet u ten laatste voor 10 november klaar zijn met de voorbereiding (keuze van 

het rusthuis of rusthuizen).

5.

Hint: Deel kalenders uit bij de promotie van de “Vredesposterswedstrijd” in de scholen, teken van toenadering 
tussen generaties,  en bevorder zo de visibiliteit van de Lions!


Waarde voorzit(s)ter, ik dank u voor uw aandacht en wens u nog veel succes bij alle activiteiten die u nog zult 
organiseren.


Inmiddels blijf ik vanzelfsprekend ter beschikking voor alle bijkomende inlichtingen.


Met vriendelijke Lionsgroet,


Philippe Halloy

Past District Gouverneur – 112C


E-mail : phalloy@yahoo.fr


CHRISTMAS AT HOMES
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