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EDITO 
Kijk, het eerste semester van ons Lions-jaar is alweer bijna voorbij. 
Tijd om een eerste balans op te maken en de rest van het jaar voor 
te bereiden. We hebben goed werk geleverd maar er is nog veel te 
doen: de consolidatie van de clubs, de rekrutering van nieuwe 
leden, de zoektocht van allen naar excellentie. Dat inspireert ons 
om onze acties van dienstbetoon met vertrouwen en efficiëntie aan 
te pakken.  
 

Kijk eens wat onze vereniging allemaal ter beschikking stelt om u 
te helpen succesvol te zijn.  Een paar erg nuttige links: eerst de 
n ieuwe webs i te van he t Mul t i -d i s t r i c t 112 h t tps : / /
www.lionsbelgium.be/nl/home/ en die van de opleidingen van LCI 
https://lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/
lions-learning-center. Op die twee websites is veel interessante 
informatie te vinden, net als op de site van ons district http://
www.lions112c.org/. Als daar nog vragen bij zijn, laat het me dan 
weten of stel je vraag aan een lid van het kabinet (u vindt het 
organigram op de site van ons district). 

In december kunnen de clubs die dat wensen acties op touw zetten 
voor Viva For Life of voor de Warmste Week. Viva For Life, de 
Franstalige versie van De Warmste Week van de VRT, krijgt veel 
media-aandacht en dat heeft ervoor gezorgd dat er meer dan 18 
miljoen euro werd opgehaald in zes jaar tijd. Dat geld werd besteed 
aan 473 projecten bij verenigingen die actief zijn in de sector van 
de kinderopvang en de armoedebestrijding in Franstalig België. Die 
actie loopt tot 21 december.  

Aan Nederlandstalige kant zijn een aantal clubs aan het werk voor 
de Warmste Week van Studio Brussel, die loopt van 18 tot 24 
december en die fors ondersteund wordt door alle zenders van de 
VRT. Elke deelnemer kan de vereniging kiezen die hij wil steunen 
op basis van een lijst van de Boudewijnstichting en ook bepalen op 
welke manier hij het geld wil inzamelen.  

 
De Boudewijnstichting ziet er ook op toe dat de ingezamelde 
fondsen wel degelijk terecht komen bij de verenigingen waarvoor 
ze bestemd waren. 

Maar december is ook een feestmaand waarin we elkaar warm 
ontvangen en de grillen van het weer en de lange nachten even 
vergeten. Er zijn talrijke clubs die de kalenders hebben besteld van  
Christmas at Homes, een actie van ons district. Sommige clubs 
brengen de kinderen op de been van instellingen die ze steunen, om 
mee te gaan bij het bezoek aan de homes.  

 
De kinderen geven dan de kalenders en kleine cadeautjes, en met 
animaties wordt de ontmoeting tussen verschillende generaties 
opgefleurd. Onze leden worden steeds enthousiast ontvangen en dat 
motiveert ze van jaar tot jaar. 

Ik reken erop dat de sportievelingen onder ons rustig de overgang 
naar 2020 doormaken en blijven trainen gedurende de feestdagen. 
Want ze moeten fit zijn voor 31 mei om de 20 km van Brussel te 
lopen onder onze kleuren. Hoe je je daarvoor kunt inschrijven 
wordt bekend gemaakt in het eerste trimester van het nieuwe jaar. 

Dan rest me alleen u en uw familie een feestelijk eindejaar te 
wensen. Vergeet niet de Kerstmarkten te bezoeken waar onze clubs 
present zijn. 

Ghislaine Estiévenart  
    LC Bruxelles Aurore  

    Gouverneur  

https://www.lionsbelgium.be/nl/home/
https://www.lionsbelgium.be/nl/home/
https://lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/lions-learning-center
https://lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/lions-learning-center
http://www.lions112c.org/
http://www.lions112c.org/


MEDICO BELGIUM


28 november 2019 

Beste Lions vriend(in), 

Bij het invullen van onze belastingaangifte maken velen van 
ons gebruik van de mogelijkheid om een deel van de gift aan 
bepaalde erkende verenigingen vrij te stellen, mits een attest 
die een terugvordering tot 45% van de schenking mogelijk 
maakt.   

Een donatie van € 40,- kost u dus maar € 22,-, want in de 
eindafrekening wordt € 18,- in mindering gebracht.  

Wat weinigen onder ons echter weten, is dat de vzw Medico 
Lions Clubs Belgium, een zustervereniging van de MD112 
Lions Clubs Belgium, dergelijke fiscale attesten kan 
uitgeven in ruil voor giften, uiteraard. 

Medico Lions Clubs Belgium is een vereniging zonder 
winstoogmerk, die zich inzet voor projecten op het gebied 
van sociale geneeskunde en de ontwikkeling van lokale 
gemeenschappen in ontwikkelingslanden. De vereniging 
wordt geleid door Lions uit onze vier districten op vrijwillige 
basis.. 

De doelstellingen zijn puur altruïstisch en filantropisch. 
Politiek, religieus of filosofisch is zij neutraal, zoals 
trouwens al onze Lions Clubs 

Hoe werkt de vereniging? Medico Belgium selecteert een 
reeks in aanmerking komende projecten, voornamelijk 
voorgesteld door Lions Clubs uit het MD112 Belgium en 
financiert ze via particuliere giften of van clubs, districten of 
MD. Omdat er geen administratieve kosten zijn, zijn 
donateurs er zeker van dat hun donaties optimaal worden 
gebruikt.  

Dankzij de ontvangen donaties zet Medico Belgium haar 
missie voort door tal van projecten te steunen, waarvan 
sommige hieronder worden vermeld: in Afrika, het 
steunfonds Aketi in DR Congo; het vzw-project Dorizon in 
Tanzania; het Jabiro-project in Rwanda ; het Embrace-project 
in Ethiopië;, het Cardio Kumasi-fonds in Ghana; de vzw 
Revive in Ethiopië en Madagaskar. In Azië, het Wangsel 
Instituut in Bhutan; of het Perambakkam Verlaten Kinderen 
project in India; of het Ujeli Care Center project in Nepal. In 
Zuid-Amerika, brillen voor Arequipa in Peru. Enz. 

Ondersteun deze mooie projecten door uw gift fiscaal te 
optimaliseren en te besteden aan projecten onder 
begeleiding van Lions.  

Alle bedragen zijn welkom. Vanaf € 40 op jaarbasis (te 
storten op rekening  
BE02 3631 3256 0240 van Medico Belgium), ontvangt u 
een fiscaal attest in de loop van de maand februari 
daaropvolgend.  

Dank u bij voorbaat.  

Met vriendelijke Lions groeten, 

Jacques De Moor (LC Ninove), PCC 
Voorzitter Medico Belgium 
        
Roland Pockelé-Dilles (LC Antwerpen Marnix Zuid), 
CC 2019-2020 MD112 

Medico Belgium Bestuurders : Elien Van Dille (LC Ronse-
Renaix), PID , Public Relations ; Paul Machon (LC 
Maasland) ; Stefaan Willems (LC Mechelen Dodoens), PCC, 
Penningmeester ; Eric Benoit (LC Bruxelles-Val Duchesse), 
IPDG , secretaris ; Beno Israël (LC Lasne), PDG ; Stéphan 
Georges (LC Marche-en-Famenne), PCC, vice-voorzitter ; 
Jacques Fondu (LC La Louvière Hainaut Centre)  



LEO CLUBS 

 

Onze jongeren zitten niet stil : ze zetten zich in -en we 
zullen het geweten hebben - voor klimaat, ecologie, 
problemen met afvalbeheer, natuurbehoud , de toekomst 
van onze planeet én leveren strijd tegen ongelijkheid en 
onrechtvaardigheid ! 

De meesten zijn doorzetters vol overtuiging, 
verbeelding, enthousiasme, creativiteit en initiatieven. 

Wij, Lions, zijn leden van een grote organisatie ! 
Moeten we geen steun verlenen aan deze generatie die 
zich bezorgd maakt over onze toekomst, die van onze 
kinderen, kleinkinderen en de komende generaties ? 

Moeten we vele van hun initiatieven niet aanmoedigen ? 
« Wij » kunnen ze helpen en « Zij » kunnen ons vooral 
stimuleren, oppeppen, vernieuwing en inspiratie 
brengen bij onze activiteiten. 

Weg met de oogkleppen ! « Wij » worden ouder ! Een 
verjongingsboost is altijd heilzaam. 

Waarom deze jongeren niet aanmoedigen om zich te 
verenigen en onze idealen te delen, zoniet door aan te 
sluiten bij een bestaande club dan wel door het 
oprichten van Leo-Clubs onder het peterschap van een 
Lions Club. Een « Win-Win » operatie : kruisbestuiving 
van de creativiteit en het enthousiasme van de jeugd met 
onze bestaande, meer dan 100 jaar « oude », gevestigde 
structuur. 

Klik op onderstaande link voor alle praktische, 
administratieve en financiële informatie over een Leo 
Club. 

Dan Van Bever 
LC Bruxelles Sablon 

https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-
members/resource-center/start-a-leo-club  

ANDERE TIJDEN ANDERE JEUGD !!! 

WAT MET ONS ? 

https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/start-a-leo-club
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/start-a-leo-club


Youth Camp 

and Exchange 

Beste Lionsvrienden, 
  
Kent u jonge mensen tussen de 17 en 21 jaar die willen 
deelnemen aan het Lions Club International Youth Camp and 
Exchange-programma en een opwindende en lonende 
ervaring in het buitenland ervaren in de maand juli-augustus 
2020? 
  
Voel je vrij om erover te praten in je club of je omgeving. 
  
Het is niet te laat, registraties vinden plaats van 1 december 
tot 28 februari. Inschrijvingen op basis van first-come - first-
served. 
  
Wat is het Youth Camp and Exchange Program (afgekort 
YCE) 
  
Het is een internationaal Lions jeugduitwisseling programma  
dat hen in staat stelt de wereld te ontdekken, zich onder te 
dompelen in andere culturen en gebruiken en duurzame 
vriendschappen aan te gaan met andere jongeren  over de 
hele wereld. 

Voorwaarden: 

• De jonge deelnemer moet tussen 17 en 21 jaar oud zijn 

• Hij wil reizen en andere jongeren in de wereld ontmoeten 

• Hij is klaar om andere gewoonten te aanvaarden, andere 
culturen te beleven 

• Hij moet Engels spreken, op enkele uitzonderingen na 

• Hij moet gesponsord worden door een Lions club 

• zijn familie (zijn club) zet zich het volgende jaar in om een 
jongere in wederkerigheid te verwelkomen gedurende 1 tot 
2 weken volgens de gekozen bestemming (*) 

  
Hoe lang is een uitwisseling en kamp? 

Het Jeugdkamp (2 weken) waarin alle jongeren van over de 
hele wereld samen menselijke, sportieve en culturele 
activiteiten zullen beleven. 
  
De uitwisseling in het lokale gastgezin 

• 1 week voor bestemmingen in Europa en  

• 2 weken voor verre bestemmingen (*) 

Reizen en contacten met Jeugdkamp en gastgezin worden 
gemaakt door lokale YCE-functionarissen 

Waar is het Jeugdkamp en-uitwisseling actief? 

Verre bestemmingen (*) VS / Canada, Mexico, Brazilië, 
Japan, Taiwan, Australië, Maleisië 
  
Bestemmingen in de buurt zoals Finland, Engeland, 
Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Roemenië en vele andere 
landen in Europa ... 
  
YCE Local Lions leiders leggen contact met gastgezinnen en 
organiseren het Jeugdkamp. 
  
Verdere informatie zal worden gedetailleerd op onze website 
http://www.yce112.be 
  
Er zijn ook kansen voor jongeren met diabetes (type I en II) 
en slechtziende jongeren 
  
Neem contact met mij op voor meer informatie 

Pierre Meyssonnier 
LC SCHAERBEEK LES CERISIERS 

Jeugdcoördinator / Jeugdcoördinator D112 C België 
Jeugdkamp en uitwisselingsmanager D112C 

+32 477.20.08.88 
pmeyssonnier@gmail.com 

http://www.yce112.be/


VIVA FOR LIFE 

Cette année la campagne Viva For Life a établi le Cube sur la Grand-Place à Tournai. 

Viva For Life attire des milliers de personnes et est regardé par des milliers de téléspectateurs. 

Profitons de cette opportunité, venez nombreux à Tournai, pour montrer le soutien des Lions Clubs à l’aide à la 
jeunesse en difficulté. (N’oubliez pas votre gilet Lions) 

Les gouverneurs des districts C et D remettront un chèque aux animateurs présents dans le Cube      

    le 21 décembre 2019 à 11.00 h sur la Grand-Place à Tournai.   

Pour les Lions qui souhaitent se restaurer à 12.00 h, nous prévoyons un repas convivial dans un restaurant proche de 
la Grand-Place. Ce sera l’occasion de rencontrer des Lions du district D. 

Chaque année des Lions font, à titre individuel ou au nom de leur club, un don à Viva For Life. 

Nous vous proposons, cette année, de verser votre don sur le compte BE79 9501 5113 5833  du district C, en 
mentionnant en communication, Viva for Life, votre nom et celui de votre club. 

Le trésorier du district versera le montant total sur le compte de Viva For Life. L’impact de la participation des 
Lions Clubs à cette action sera plus grand. 

Pensez au covoiturage pour rejoindre Tournai. 

Claude Douhet 
PZ - Zone 52  

LC Rixensart-Family  



VZW

Vaarwel, de ‘Wet van 1921’ !


Het was verwacht sinds 2015 maar nu is het nieuwe 
“Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” 
goedgekeurd op 28 februari 2019. Deze Wet groepeert 
in één enkele tekst alle bepalingen betreffende de 
privaatrechtelijke verenigingen, waaronder de Vzw’s. 
Hij is in werking getreden op 1 mei 2019. 

Voor reeds bestaande structuren treedt de Wet in 
werking vanaf 1 januari 2020, en men heeft tijd tot  1 
januari 2024 om zich volledig eraan te conformeren. Bij 
de eerste wijziging van de statuten moeten deze dus 
aangepast worden en in overeenkomst gebracht met 
deze nieuwe Wet. 

Dat betekent dat alle clubs van het District met de 
rechtsvorm Vzw snel orde op zaken moeten stellen. Om 
daarbij de kosten van publicaties te vermijden kan het 
nuttig zijn om de aanpassingen aan de nieuwe Wet te 
laten samenvallen met de vernieuwing van de mandaten 
in de Raad van Bestuur. 

Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste nodige 
aanpassingen, die samengevat zijn in de brochure van 
de Federale Overheidsdienst Justitie (FOJ), te vinden 
onderaan deze tekst. 

• De statuten moeten, afgezien van het belangeloos 
doel, gedetailleerd beschrijven waar het in de Vzw 
om gaat, dus beschrijven wat de belangrijkste 
activiteiten zijn om dit doel te bereiken. Men kan als 
sociaal objectief een commerciële activiteit kiezen, 
maar alle winst die deze activiteit zou genereren 
moet uitsluitend bestemd zijn voor de Vzw, en in 
geen enkel geval persoonlijk ten goede komen aan de 
leden 

• De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering 
mogen samengesteld zijn uit twee leden 

 

• De termijn voor bijeenroeping wordt verlengd van 8 
naar 15 dagen 

• I n h e t g e v a l v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e 
belangenconflicten mag de bestuurder niet 
deelnemen aan de debatten, noch aan de stemming 

• Moeten verplicht vermeld worden: de regio waar de 
zetel statutair gevestigd is, het emailadres en de 
verwijzing naar de laatste versie van het reglement 
van inwendige orde, enz 

• De Raad van Bestuur mag voortaan schriftelijk 
delibereren in geval van unanieme beslissing 

• Verplichting voor Vzw’s om aan de Staat de 
informatie te verzamelen en mede te delen 
betreffende de uiteindelijke begunstigden, via het 
UBO-register. 

Michel Craps 
ComCom 

LC Court-Saint-Etienne/GN 

Brochure van de FOJ Justitie :  
https://justice.belgium.be/sites/default/files/asbl-

nl_lr.pdf 

https://justice.belgium.be/sites/default/files/asbl-nl_lr.pdf
https://justice.belgium.be/sites/default/files/asbl-nl_lr.pdf


LCIF CONCERT 

Ter gelegenheid van haar Nieuwjaarswensen, nodigt Ghislaine 
Estiévenart, Gouverneur 112C, U van harte uit op het 
muziekconcert georganiseerd door de Lions Club International 
Foundation in samenwerking met het Hulencourt Festival. 

“TRIO MANGOVA, MAKHTIN, KNIAZEV” 
Plamena Mangova, piano | Dmitri Makhtin viool 

Alexander Kniazev cello 

Zaterdag 15 februari om 19h30 

Golf Club d’Hulencourt 
Route de Lillois, sn | 1472 Vieux Genappe 

Contactpersoon :  
ritacornet55@gmail.com / 0474 793609 

Toegang vanaf 19.00 - route de Lillois te 1472 Vieux Genappe.  

Reservatie via betaling van 60 euro per persoon op 15 januari 2020 
op rekeningBE63 9501 6112 4308 van de LCIF met mededeling 

“EVENT 15/02” 

De winst zal aan de verdediging van het milieu besteed worden. 

Dress code: stadskledij 

 

UITNODIGING


Sedert de oprichting in 1968 spant LCIF zich in om wereldwijd 
humanitaire Lionsdoelstellingen te ondersteunen. Er werd          
1 miljard dollar subsidies uitgekeerd om projecten te steunen 
binnen volgende vijf belangrijke domeinen. 

Het zicht : strijd tegen oogziektes, vooral in achtergestelde 
streken, oprichten van infrastructuren om het aanbod aan 
oogheelkundige zorgen te verbeteren. 

De jeugd : bouwen van scholen, tehuizen voor jongeren en 
centra voor beroepsopleiding. Bekostigt research en zorgen in de 
strijd tegen kinderkanker. 

Hulp aan slachtoffers van rampen: via lokale Lionsclubs hulp 
bieden aan verwoeste gemeenschappen om eerst en vooral te 
overleven en op lange termijn steun te bieden om hun thuis en 
leven terug op te bouwen. 

Humanitaire noden : bijdragen aan de strijd tegen hongersnood 
en ziektes zoals mazelen en diabetes. 

Het (leef) milieu : de LCIF werkt samen met de LIONS om onze 
planeet te beschermen, bewust dat de goede gezondheid van 
onze gemeenschappen en een kwaliteitsvol milieu ons allen 
aanbelangt. De doelstelling is hierbij een duurzame toekomst op 
te bouwen voor de komende generaties. 

LCIF IS HET SOCIAAL DOEL ONDERSTEUND  
DOOR DE GOUVERNEUR 

Programma


19u00 Verwelkoming
19u30 Toespraak van de Voorzitter van Hulencourt
Golf Club en van de LCIF Coördinator voor België

19u35 Concert

Mendelssohn Trio N°1
Chostakovich Trio N°2

Tchaikovsky – Trio élégiaque

20u45 Einde van het concert
20u45 Flying dinner (metbubbels inbegrepen)  

in deHulencourt Club House

21u45 Einde

Een woordje uitleg over het concert 

In maart 1881 kreeg Pjotr Iljitsj Tsjaikovski het bericht van het 
overlijden van zijn vriend Nikolaj Rubinstein tijdens zijn 
verblijf in Parijs - een grote klap voor de componist die dankzij 
Rubinstein door het pas opgerichte Conservatorium van Moskou 
in dienst was genomen als muziekleraar. Tsjaikovski besloot een 
muziekstuk op te dragen aan zijn overleden vriend - niet een 
klassiek werk voor koor of orkest, maar een voor een pianotrio. 
De herinnering aan Rubinstein was blijkbaar zo sterk dat hij met 
zijn Trio Op. 50 met alle dimensies brak. Twee monumentale 
delen vormden een eerbetoon dat echter ook optimistische 
momenten kent.  

Na een ‘Elegiac piece’ volgt een variatieset die bijna een half 
uur duurt en die bestaat uit een langzaam deel, scherzo en finale 
- alles onder het dak van een eenvoudig Russisch thema. 
Technisch gezien vormt dit werk voor elk pianotrio een 
uitdaging.  

De eerste versie van het werk werd eind januari 1882 voltooid 
en in maart en april vonden privé-optredens plaats. Het werk 
werd grondig herzien voor de première op 30 oktober van 
hetzelfde jaar tijdens een kwartetconcert van de Russische 
Muziekvereniging in Moskou, waar Sergej Taneyev de 
pianosolo speelde, maar de andere uitvoerders nog steeds 
onbekend zijn



LC Chaumont-Gistoux

Première activité

 

Dynamique, jeune et composé de femmes et d’hommes, 
notre Lions Club de Chaumont-Gistoux fraîchement 
créé organisait ce 30/11/2019 sa première activité. 
 
Dans une ambiance conviviale « vacances à la 
montagne », nos 109 convives ont pu déguster, "le 
fromage fondu sur sa roue accompagné de salaisons, 
salades et pommes de terre".  

Les bénéfices générés par cette soirée financeront nos 
premières activités au profit d’œuvres locales en faveur 
de l’enfance et du handicap présentées en avant-
première lors du repas. 

 

Nos 3 œuvres phares sont : l'accompagnement des 
futurs locataires des logements inclusifs qui sortiront 
bientôt de terre dans le centre de Gistoux, l'ASBL les 
Héliotropes et l'organisation de rallyes en tandem à 
destination de personnes qui n'ont pas la chance de 
rouler à vélo de par leur handicap. 
 
Nous remercions chaleureusement l'ensemble des 
participants à cette soirée et toutes les personnes qui ont 
rendu cette activité possible. 
 
Bloquez déjà la date du 28/11/2020 pour participer à 
notre deuxième édition de notre "Repas raclette”. 

Caroline Cauderlier-Thienpont 
Présidente 

LC Chaumont-Gistoux 

 



LC Court-St-Etienne/GN 

Saint-Nicolas à l’école « Les Papillons » de 
Court-Saint-Etienne, puis à Court Village 

avec visite de six magasins. 

L’école spécialisée « Les Papillons » est une école primaire 
d’enseignement spécialisé de type 1,3 et 8 située à Court-St-
Etienne. L’école comprend 13 classes et 130 enfants. C’est 
l’œuvre principale du Lions club CSE GN. 

Tout commence vers 8h du matin à l’école « les Papillons » 
avec le déguisement de Saint-Nicolas et du père fouettard. 
Début des présentations des 13 classes avec les enfants 
accompagnés de leurs professeurs respectifs. Remises de 
cadeaux, friandises par notre Saint-Nicolas Freddy 
accompagné de son indispensable père fouettard Philippe. 

Moments très sensibles et émouvants des enfants discutant 
avec Saint-Nicolas lors de la remise des cadeaux et prises de 
photos autorisées des parents. Émotions et pleurs des enfants 
n’ayant pas l’autorisation de figurer sur les photos de classes. 

Vers 11h arrivée des deux ânes de Magali dont la mission est 
de nous accompagner à pied de l’école vers le centre Court 
Village. Accompagnés par deux voitures de police, nous 
marchons 2 km durant 30 minutes. Très belle promenade 
ensoleillée, où tout le monde s’arrête pour voir Saint-Nicolas. 

Accueil très chaleureux des habitants, des voitures qui 
s’arrêtent pour saluer, filmer la descente de Saint Nicolas et 
de père fouettard en ville. 

Arrivés vers 13h à Court Village, visite de six magasins qui 
ont eu la gentillesse de nous héberger et pour certains d’offrir 
des cadeaux aux enfants de Court Village : Deli Traiteur, 
Domino’s Pizza, Proximus, Freshmed CSE, AVA, HUBO. 

Moments très intenses en émotions aussi bien à l’Ecole « les 
Papillons » qu’à Court Village et également lors du trajet où 
on a vraiment eu l’impression que les gens respectaient 
toujours les valeurs de Saint-Nicolas.  

Chaque magasin nous a reçu avec grand soin, et endroit 
prévu pour installer le trône de Saint-Nicolas, tapis rouge, 
décoration du magasin, caisses de clémentines déjà 
préparées, sacs cadeaux pour les enfants, …. 

Les deux ânes devant rester dehors, Magali et quelques 
LIONS les ont accompagnés pour leur donner de l’eau et du 
fourrage. Les gens du village venaient d’abord caresser les 
deux superbes ânes Ernest et Cacao, pour ne pas les citer, 
pour ensuite entrer dans les magasins respectifs pour voir 
Saint-Nicolas et père fouettard.  

Visite de beaucoup d’enfants accompagnés de leurs parents, 
beaucoup de photos et de sourires sur les petites têtes des 
enfants. Que du bonheur ce mercredi 4 décembre à Court-
Saint-Etienne… 

Merci Alfred, dit Freddy pour les amis, Philippe notre super 
père fouettard, Béatrice, secrétaire de Saint-Nicolas, Jean-
Luc, notre superbe président, Magali pour les ânes Ernest et 
Cacao, Didier pour le transport du van, et à toute l’équipe 
pour son dévouement exceptionnel. Merci à notre past-
président Frédéric pour les affiches collées aux vitrines des 
magasins. 

Un dernier grand merci aux gérants des magasins Deli 
Traiteur, Domino’s Pizza, Proximus, Freshmed CSE, AVA, 
HUBO, sans oublier la police de Court-Saint-Etienne. 

Je pense que notre devise « We Serve » a été respectée dans 
le sens le plus profond du terme. 
Merci et à l’année prochaine. 

Guy Léonard  
LC Court-Saint-Etienne/GN 


