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EDITO 
Een klein district, maar innovatief 
en actief . . . 
Bij mijn bezoek aan de clubs stel ik vaak de vraag: 
“Wat vindt u het meest positieve aan uw club?” en het 
antwoord is steeds “de vriendschapsbanden die zijn 
ontstaan door samen te werken aan allerlei 
hulpactiviteiten, dat brengt ons dichter bij elkaar”. 

Tegenover het egoïsme dat in onze maatschappij te 
vaak overheerst staan onze Lions Clubs in de bres voor 
solidariteit. Dat vraagt moed, kost tijd en geld en eist 
een breuk met oude gewoontes.  
Maar de impact ervan is gewoon fantastisch, zowel als 
je kijkt naar het aantal gesteunde werken als naar de 
omvang van de steun, of die nu in geld of in tijd wordt 
uitgedrukt. 

De strijd tegen de ongelijkheid speelt zich echter niet 
alleen af binnen de clubs, maar ook in de samenwerking 
met onze grote partners. Zo heeft Operatie CAP 48 dit 
jaar 10% méér opgebracht dan vorig jaar en onze 
vrijwilligers stonden weer paraat bij de Rando-moto. 
Voor de Voedselbanken hebben we nog geen cijfers van 
Delhaize om het resultaat te kunnen beoordelen van 
onze inzameling, maar we weten nu al dat er méér clubs 
hebben meegedaan dan voorheen. De Campagne Rode 
Neuzen was geen succes in het eerste semester, maar we 
hadden dan ook geen meevaller zoals een jaar eerder, 
met “De Smurf Experience” aan de Heizel. 
Verschillende Nederlandstalige clubs hebben met succes 
deelgenomen aan de Warmste Week. Wij waren erbij in 
de Kubus van Viva For Life waar we de rol van de 
Lions hebben kunnen presenteren, en tenslotte was er 
Christmas At Homes waar talrijke clubs zich hebben 
ingezet om zo’n 9000 kalenders uit te delen en, vooral, 
om wat warmte te brengen bij de bewoners van de 
rusthuizen. We zullen op al deze evenementen nog 
terugkomen, met beeldmateriaal, tijdens de conventie 
van 23 mei. 

Op 25 januar i heef t de voorz i t t e r van de 
Gouverneursraad zijn gelukwensen aangeboden in het 
Huis van de Lions op de Houba de Strooperlaan. De 
fotoreportage daarvan, evenals de presentaties van 
Corinne Bloemendaal (New Voices) en Eric Benoit 
(Specialty Clubs), kunt u nog bekijken via deze link 
https://www.lionsbelgium.be/fr/reportage-journee-
portes-ouvertes-maison-des-lions-25-janvier-2020/. 

De volgende maanden gaan we met evenveel 
enthousiasme tegemoet dank zij de talloze caritatieve 
acties die door de clubs worden georganiseerd en ook 
door onze deelname aan de HAP standjes van de Special 
Olympics van 21 tot 23 mei. Dan is er nog de 
voorbereiding van het “Brillenrecord” van 24 mei en de 
20 km van Brussel op 31 mei, waarvoor we de 
inschrijving van onze leden en hun vrienden hebben 
kunnen verzekeren, dank zij de gewaardeerde steun van 
het Nationaal Secretariaat (geen caritatieve actie maar 
wel belangrijk voor onze visibiliteit en imago). 

Bovendien blijft Jean-Marie Willems beschikbaar met 
advies voor de rekrutering en retentie van de leden van 
onze vereniging en zal hij de clubs met een zwak 
ledenaantal helpen om dit aan te pakken (lees zijn 
artikel elders in dit nummer). 

De Specialty Clubs gaan hoogst waarschijnlijk tot stand 
komen dank zij de inzet van Eric Benoit en Frédéric 
Cornard, terwijl Kim Torfs het op zich genomen heeft 
om de fakkel over te nemen bij New Voices. Jean 
Cambier organiseert de opleidingen voor de nieuwe 
leden en voor de Guiding Lions (meer details daarover 
volgende maand). Veronique Moreau hoort graag van u, 
wanneer uw club of uw zone een diabetes-
sensibiliseringsactie wil opzetten. En inmiddels werkt 
de Commissie jeugd verder (Young Ambassador 
Awards, Youth Exchange, Muziekwedstrijd) en wacht ze 
op uw inbreng daarvoor. 

Tenslotte, voor de goede orde nog dit: ons district zal 
vóór einde februari 2020 een VZW zijn. 

Ghislaine Estiévenart  
    LC Bruxelles Aurore  

    Gouverneur  

https://www.lionsbelgium.be/fr/reportage-journee-portes-ouvertes-maison-des-lions-25-janvier-2020/
https://www.lionsbelgium.be/fr/reportage-journee-portes-ouvertes-maison-des-lions-25-janvier-2020/


DISTRICT NEWS

Communicatie 

WIJ ZIJN DOL OP NIEUWTJES ! 

Een analyse van de communicatie  door de clubs van ons 
district bewijst dat noch de aankondigingen voor fundraising 
noch beelden van rijk gevulde tafels ontbreken. Daarbuiten, 
op enkelen uitzonderingen na, niks, rien, noppes ! Geen 
woord over de resultaten, over de tijd die de leden 
spendeerden, over de bestemming van de giften of de 
projecten van de begunstigden. Mag de linkerhand niet weten 
wat de rechter doet ? 

Kunt u zo het gevoel hebben ergens bij te horen, bij een 
sociaal project, bij een honderdjarige internationale 
vereniging ? Zeker niet door in uw eigen bubbel te blijven. 
Dit staat trouwens diametraal op de leuze van onze huidige 
Gouverneur « We Serve Together » 

De Commissie Communicatie beheert momenteel : 

• 1 publieke website 
• 1 eveneens publieke Facebookpagina 
• 1 Facebookgroep enkel voor leden Distrcit C  
• 1 Maandelijkse District News in PDF 
• Een E-mail adres 

(communication112c@gmail.com). 

MAAK ER GEBRUIK VAN ! 

Deel uw mooie verhalen, ze werken als inspiratiebron voor 
anderen en tonen de efficiëntie van onze waaier aan acties. U 
draagt zo bij tot het gevoel-en de trots-er echt bij te horen en 
hierdoor argumenten naar voor te brengen om nieuwe leden 
te werven. 

Ik communiceer, jij communiceert,  
wij communiceren ! 

De basis van onze communicatie is en blijft dat u zich 
aangesproken moet voelen. 

Om dat werk efficiënt en eenvoudig te houden, met behoud 
van de harmonie en de redactiestijl van ons District, geven 
we u graag enkele regels mee: 

• Het doel van elke communicatie is: bekend maken, geliefd 
maken, doen doén! 

• Wat u wil laten weten moet opvallen door eenvoud, 
soberheid en coherentie. 

• Zoek een pakkende titel die aanspreekt en de lezer 
inspireert om uw artikel echt te lezen. 

• Maak uw teksten bondig, helder en professioneel 
(eenvoud, soberheid en coherentie). Dus géén ellenlange 
verhalen waarin de essentie verloren gaat -- en die niemand 
leest. 

• Om de leesbaarheid en de publicatie in de DN en op de 
District website te vergemakkelijken, lever uw tekst in 
Word, maximaal 500 woorden, lettertype Times New 
Roman, lettergrootte 11 pt. Dus géén PDF, PPT of andere 
formaten waarvoor conversie nodig is. 

• Gebruik alleen foto’s of afbeeldingen van minimaal   1 Mb 
in PNG, JPG, JEPG of TIFF. Dus ook hier: a.u.b. géén PDF, 
PPT of andere formaten die moeten geconverteerd worden. 

•  Om de coherentie van de publicatie te waarborgen moet 
elke aangeboden tekst gecentraliseerd worden doorgelezen 
d o o r e e n l i d v a n d e C o m C o m 
communication112c@gmail.com ) vóór vrijgave voor 
publicatie. 

• Vergeet niet dat ons District tweetalig is! Dat betekent dat 
alle communicatie van het District in twee talen (FR/NL) 
moet verschijnen. Wanneer de teksten uit Oak Brook komen 
of van LCIF wordt de Engelse versie gepubliceerd voor onze 
Nederlandstalige vrienden. Een eenvoudige link naar de 
website heeft meer effect dan een vertaling. 

• Het heeft geen zin om elk jaar bestaande informatie 
opnieuw te herschrijven. Een update is voldoende. 

• Last but not least: de communicatiemedia die u wil inzetten 
(persaankondigingen, andere manieren buiten de media) 
moeten de fundamentele principes respecteren van de Lions 
Clubs Brand Guidelines. Informatie op ht tps: / /
www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/brand-
guidelines 

mailto:communication112c@gmail.com
mailto:communication112c@gmail.com
https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/brand-guidelines
https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/brand-guidelines
https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/brand-guidelines


DISTRICT NEWS 
Oproep tot kandidaatstelling 

 

Oproep tot kandidaatstelling voor de 
v e r k i e z i n g e n t i j d e n s d e 
Districtsconventie van 112C op 
zaterdag 23 mei 2020 

De kandidaten worden verzocht zich 
kenbaar te maken door, enerzijds, het 
indienen van een curriculum vitae, 
waaruit blijkt dat de kandidatuur conform 
is met de vereisten van de functie 
waarnaar gesolliciteerd wordt, en 
anderzijds een brief van hun club ter 
ondersteuning, en dit vóór 20 maart 
2020 om middernacht. De dossiers met 
d e s o l l i c i t a t i e s m o e t e n w o r d e n 
opgestuurd naar de secretaris-generaal van het district, 
Sebastiaan Temmermans, met kopie aan de gouverneur 
van het district, Ghislaine Estiévenart. De kandidaturen 
zullen vervolgens worden voorgelegd aan de  
Benoemingscommissie die de geldigheid ervan zal 
controleren. 

De geselecteerde kandidaten kunnen zich laten 
voorstellen tijdens de conventie door een persoon van 
hun keuze (niet meer dan 3 minuten) en kunnen ook 
persoonlijk hun kandidatuur toelichten (maximum 5 
minuten). 

Elke kandidaat voor de functie van gouverneur 
moet: 

a) Actief lid zijn van, en in orde met, een Lions club 
die het charter ontvangen heeft en in orde is met 
haar district 

b) De steun hebben gekregen van zijn/haar Lions club 
of van de meerderheid van de Lions clubs in zijn/
haar district 

c) Op dit ogenblik de functie van eerste 
vicegouverneur bekleden van het district waarvoor 
de kandidatuur wordt ingediend. 

Elke kandidaat voor de functie van 
eerste districtsvicegouverneur moet: 

a) Actief lid zijn van, en in orde met, een 
Lions club die het charter ontvangen 
heeft en in orde is met haar district 

b) De steun hebben gekregen van zijn/
haar Lions club of van de meerderheid 
van de Lions clubs in zijn/haar district 

c) Op dit ogenblik de functie van tweede 
vicegouverneur bekleden van het district 
waarvoor de kandida tuur word t 
ingediend. 

Elke kandidaat voor de functie van tweede 
districtsvicegouverneur moet:  

a) Actief lid zijn van, en in orde met, een Lions club 
die het charter ontvangen heeft en in orde is met 
haar district 

b) De steun hebben gekregen van zijn/haar Lions club 
of van de meerderheid van de Lions clubs in zijn/
haar district 

c) Op het moment van het opnemen van de functie van 
tweede vicegouverneur van het district de functie 
hebben bekleed van: 

1. Voorzitter van een Lions club gedurende een 
compleet mandaat, of een groot deel daarvan, en 
bestuurslid van een Lions club gedurende minstens 
twee extra jaren, én 

2. Zonevoorzitter of regionaal voorzitter, of secretaris 
en/of penningmeester van het district gedurende 
minstens een mandaat of een groot deel ervan. 

3. Geen enkele van de genoemde functies mag 
gecumuleerd worden met een andere.  



DISTRICT News 
Getuigenissen 


Le Petit Chemin   -  L’Ecole dans la vie ASBL 
Al vele jaren ga ik met mijn echtgenoot naar de 
maandelijkse « Open Table » van Le Petit Chemin in 
Nijvel. 

Voor zij die deze vereniging niet kennen : ze begeleidt de 
overgang tussen de school en het actieve leven voor een 
vijftiental leerlingen van sectie type 2 (van 18 tot 25 jaar) 
en biedt een dagelijkse HORECA opleiding aan (zowel 
keuken als zaal). 

Eens over de drempel worden we met een enthousiaste 
glimlach onthaald door de leerlingen en hun begeleiders. 
Een keurig gedekte tafel wacht ons op, we krijgen elke keer 
het gezelschap van een paar leden van LC Nivelles, heel 
actieve supporters van hun belangrijkste sociaal werk. 

Deze brunches bij « Le Petit Chemin » geven ons de 
gelegenheid Lionsvrienden terug te zien (van de C of MD). 
We ontmoeten er ook niet-Lionsrelaties, inwoners van de 
gemeente, ook verantwoordelijken van het OCMW of zelfs 
ouders van leerlingen. 

We genieten er samen van een eenvoudige, heerlijke 
maaltijd aan een heel verteerbare prijs 
Om beurt kopen de leerlingen de ingredienten, staan ze aan 
het fornuis of in de zaal, onder het alziend oog van de 
opvoeders. In de keuken worden ze opgepept door de 
energieke kok  Jean Philippe. 

Het voelt aan als « thuis » met als extra smaakmaker de 
aanwezigheid van trotse en dappere jongeren die nét 
« anders » zijn. 

In de loop van de tijd ontwikkelde zich een zekere 
medeplichtigheid tussen « zij en wij » : de wil om het zo 
goed mogelijk te doen haalde het op hun twijfels. De 
familiale, warme en diepmenselijke sfeer creëert op deze 
plek een voelbare harmonie. 

Een schitterend team, een goed overdacht, heel geslaagd en 
perfect gekruid initiatief !  

Brigitte FETTWEIS  
LC LASNE 

 

VAN DE STRAAT GEPLUKT 
Ik ben terug ! en vroeger dan verwacht…


Gewoonlijk houd ik mijn speech tijdens de filmvoorstelling 
georganiseerd door mijn « copines » van LIONS CLUB 
BRUXELLES IRIS maar gezien ik toch het woord krijg 
neem ik het ook. 

Mag ik u de vrijwilligers van LIONS CLUB BRUXELLES 
IRIS voorstellen ? Zonder hen liep ik nu rond in mijn 
blootje op de Brusselse « piétonnier » 
  
Je hebt eerst Inès en haar zus die de kleren sorteren, die 
honderden sneakers kopen en daarnaast nog zorgen voor 
mooie kribbetjes die ze verkopen op de Kerstmarkt. Ik loop 
er elk jaar rond en elk jaar ben ik meer betoverd. 

Dany koopt anoraks voor ons. Nadine, Gisèle en Anne-
Marie zorgen voor slipjes. Tja, die slijten snel als je de hele 
dag op je kont zit…(niet lachen !) 
  
Dan hebben we Nana en Michel, Moïra en Anne-Marie die 
al vier jaar sokken ophalen aan het Justitiepaleis (Opération 
Chaussettes). Zo heb ik tenminste warme voeten. 

Gelukkig maar want ik, Momo en  Bogdan vergaan van de 
kou in de winter. Al die mooie dames (ik ken alle namen 
niet) die men de IRISsen noemt zijn de werkbijen die ons 
het hele jaar door helpen te overleven op straat. ‘s Zomers 
vergaan we van de hitte en de dorst en in de winter sterven 
we van de kou ! 

Dit alles wordt georkestreerd door Cynthia SIMPSON van 
SOLIDARITE GRANDS FROIDS. Ze rent van her naar 
der, schuimt de stad af met haar bestelwagentje op zoek 
naar mijn dakloze maten om ze op te beuren met kleren, 
warme drank, voedsel….  

Momo, Bogdan en ikzelf zijn u echt heel dankbaar 
« MERCI » ! 

We zien mekaar in de cinema als ik niet geveld word door 
het chinese virus. 

Albert. (Nee, ik heb geen dochter Delphine) 
  

(Propos recueillis par Maggy DE GROO-KIEKENS) 



DISTRICT NEWS 
GMT - Niets is onmogelijk…



Beste vrienden, 

Mijn Lionsagenda vertelt me dat februari de maand is 
van de « Effectieven » bij Clubs met (te) weinig leden. 

Eveneens de prioriteit n° 1 in de strategie van District 
112C voor 2019-2020. Vorig jaar klopten de Lions 
een triest record : dat van het aantal leden die de 
organisatie verlieten. Zeker niet beter in ons District. 
Gedurende het eerste deel van lopend jaar is het 
ledenaantal echt naar beneden getuimeld. 
Wat gebeurt er toch ? Het is hoog tijd om te reageren. 

Zouden we ons eerst niet een paar vragen stellen ?  

• Is mijn club in « goede gezondheid » ? Het antwoord 
vinden we in de diversiteit van zijn leden, zijn 
projecten, activiteiten, het imago, het beheer. 

• Hebben we een strategie om leden te werven ?  
• Werd een commissie « Effectieven » opgericht die 

zich met ledenwerving bezig houdt ?  
• Hoe het gemengde karakter aanmoedigen en jonge 

professionelen aantrekken ?  
• Hoe onze leden meer bij alles betrekken en hun 

loyauteit verhogen ?  
• Hoe de nieuwe leden nog beter begeleiden ?  
• Opleidingen zijn belangrijk  om onze leden aan te 

moedigen zich in te zetten voor hun club, zijn 
sociale projecten en de Lions.  

• Hoe kan men een organisatie steunen waarvan men 
de missie niet kent, de normen en waarden niet 
begrijpt ?  

• De peters krijgen daar een essentiële taak , maar ook 
van de andere leden wordt verwacht dat ze hun 
ervaringen delen. 

Gedurende het ganse jaar animeert Jean Cambier 
opleidingssessies. Deze bijeenkomsten bieden niet 
enkel een uitstekende begeleiding maar ook de 
gelegenheid diverse Lionsleden te ontmoeten, ideeën 
uit te wisselen en aansluiting te vinden bij andere 
clubs. 
Voor uw agenda ! Op zaterdag 21 maart om 15 u in het 
Houbahuis : Volgende opleiding. We verwachten 
nieuwe- en kandidaatleden die op hun intronisatie 
wachten (liefst vergezeld door hun peter).  

Wees fier Lions te zijn ! Praat over uw realisaties, over 
al deze mooie projecten die onze wereld beter maken. 
Praat erover met overtuiging, met passie. Zo alleen 
kunnen we mensen bewegen om ook Lions te worden ! 

 

Jean-Marie Willems GMT  
LC Bruxelles Saint Hubert  



DISTRICT NEWS 
We need You ! 

 

MULTI-DISTRICT

20 Km door Brussel


Le 31 mai 2020, vous pouvez courir, aux couleurs du 
Lions, aux 20km de Bruxelles. 

Een manier om te tonen dat onze vereniging de sport, 
en de daaruit voortvloeiende goede gezondheid, 
ondersteunt. 

Inscrivez-vous avant le 15 mars : 
www.lionsbelgium.be 

Inschrijven voor 15 maart via : 
www.lionsbelgium.be 

 

http://www.lionsbelgium.be/?fbclid=IwAR2izxc-4JxuX1t8nQSZuFTADrR-y2LrYRDEX0u42FfZQMO8blMWRzED-Mg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lionsbelgium.be%2F%3Ffbclid%3DIwAR3FuC0cTxCRn5Y0jn01suthiVzrAe324HdUJpqd_bo8q_gl_ycYsWBQh-M&h=AT2ynJMsMyXF_UIySzq92go1mIhyw7grCp_ExKATCuZh8q2BJdeBR1LIzitkZ85I5Lx3oANs_fw-rPvhc3k6WxievcP0R6badvUx_mBVWJdGIdtofydgKu4DgAzcTf6-QTIIWUxUfsl-t6pNP5psIv0


CLUB NEWS 
LC Bruxelles Millénaire 
Intronisation de notre nouvel ami Lion, Roberto Romanin 
qui lors de ce moment un peu solennel, s'est engagé à 
soutenir les plus malheureux et démunis!  

Il a lui-même rappelé sa philosophie qui correspond 
parfaitement à celle de notre club Lion's Millénaire au sein 
de l'organisation Lion's International:  

"Think global, act local"! 

***** 

LC Uccle Kauwberg 

Le Lions Club Uccle Kauwberg a participé à l'opération 
THERMOS ce dimanche 26 janvier 2020.  

Les membres du Club ont préparé la soupe, le café, les 
boissons, les repas chauds, les desserts et le café. Ensuite, la 
distribution a eu lieu au métro Botanique.  

Merci à tous les organisateurs, à la STIB, à Antoine qui a 
conduit le bus et à tous les agents de sécurité. 

LC Brussels Heraldic 
Mary and Sebastian become members of Lions Club 
Brussels Heraldic. In a fun ceremony at our first 2020 Lions 
dinner meeting Mary and Sebastian (centre, surrounded by 
Sponsor Terry and President Jacques) join the ranks of 
Lions Club of Brussels Heraldic, further expanding the 
nationality spread of our Lions Club.  

Mary is a US citizen and Sebastian (soon to be husband) a 
German national. Welcome to the Club ! In an exceptional 
evening we counted 10 different languages around our 
Lions table, truly Lions Clubs International (a little bit of 
retouching to fit Sebastian into the picture).  
 
Photo thanks to Costi. 

***** 

LC Jette St-Pierre 
Intronisation de Faty El. 
 

https://www.facebook.com/faty.el0306?__tn__=%2CdKH-R2.g-R&eid=ARADb5Of0kD2pAnkbT8eQxLrlOQ_2mCS1z4sng5IrYdSQLkQzOLp91ZIlf-uAz2Jd4Uqx8dVBkXcvZC0&fref=mentions


CLUB NEWS 
LC Brussels Amigo 
Réunion statutaire ce midi au Cercle des Voyageurs du Lions 
Club Brussels Amigo.  

Présentation par Clémentine Buggenhout de l’ASBL Le 
Huitième Jour en présence de Pascal Duquenne.  

À 20 autour de la table pour de nouveaux projets et défis 

***** 

Fantastische avond in de prachtige locatie KBC Brussels 
Zavel. Een wijn en kaas proeverij.  

Moment d’exception pour le Lions Club Brussels Amigo.  

Tout ceci rendu possible grâce à nos Membres motivés et nos 
généreux sponsors KBC Brussels, Le Saint-Aulaye, fast 
forward architects et Esthérel 

 

LC Asse

Lions Asse steunde reeds meer dan 50 goede doelen! 
Daarvoor organiseert ze o.a. deze retro-fuif.  

Alle werkingskosten worden steeds door de Lions gedragen. 
Alle opbrengsten gaan dus volledig naar het goede doel!  

***** 
LC Etterbeek-Mérode 

Le Lions Club Etterbeek-Mérode a participé à l'opération 
Xmas at Homes organisée dans le district 112c. Cette 
opération consiste à rendre visite aux pensionnaires d'un 
home (ici le Senior's Flatel de Schaerbeek) et à leur remettre 
un calendrier aux couleurs des Lions, comprenant chaque 
mois le dessin d'un enfant ayant participé au concours des 
Affiches pour la Paix. Sur cette photo, notre présidente 
Myriam remet quelques friandises aux pensionnaires, en plus 
des calendriers. 

https://www.facebook.com/kbcbrussels/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARClvXSExXkiLOE8p0tbMxom-FD9NlNe9oBqAfTl1LcxILyc6zHu3K9Blfq0nLUb1_jDQZApDOIQKIcT&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/kbcbrusselsbank/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARDk-FdFqZnar0Qc2Plr1aKaaGiqr9JCDOTGJZv3M3krRzpq1RaDdHmR9e5LB5qyfhd4sQROYmQS9Nu5&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/lesaintaulaye/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARB1dVWEKd2sMQJ1HjBeWKOMHRS6vM8zLCid56nwpbCwVFpo3IXsEgn-7BSTKRudGx3bew6DKfOPBUjD&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/fastforwardarchitects/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCrUZjqMOIjQ2cmCmosCZTHnbjs93VWREMOdJBKwwFplBqRkL5a92mqmRXZPgOAVZI_HdpfF9fy17ZU&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/fastforwardarchitects/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCrUZjqMOIjQ2cmCmosCZTHnbjs93VWREMOdJBKwwFplBqRkL5a92mqmRXZPgOAVZI_HdpfF9fy17ZU&fref=mentions&hc_location=group
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CLUB NEWS 
LC Wavre 

Beau succès pour le souper moules de l'Ecole des Moineaux 
à la salle Jules Collette. Les membres du Lions Club et amis 
étaient présent avec 68 personnes, nos chefs étaient en 
cuisine et les enseignants faisait le service.  
 
Une journée pour faire les courses et apporter la vaisselle 
(que nous ne devons pas nettoyer). Sur la remorque vous 
remarquez l'idée géniale du marchand de moules, il suffit 
d'écrire le n° de plaque avec de la craie, pas très légal mais 
une économie de € 440 en allant la chercher soit même.  

Votre serviteur a fait la clôture vers minuit avec le Président 
et quelques amis (nous marchions droit !).  

Çà c'est le type d'activité que nous aimons au Lions Club 
de Wavre: mouiller notre chemise pour la bonne cause. 

 

Nous soutenons aussi le sport au profit des personnes 
handicapées et nous avions acheté un fauteuil roulant spécial.  
C'est avec plaisir que nous avons lu ces 2 articles de 
presse. 


