
112C DISTRICT NEWS

De Lions Club Brussel Atomium heeft net  
een van zijn prominente leden verloren...
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HOTLINE 112C

Je had al een e-mailadres als referentie 
communication112C@gmail.com.  
Nu heb je ook een exclusief telefoonnummer:  
0478 05 02 24
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Disaster 
Lebanon en 
Croatië



Marc Allaer

LC Argenteuil 
Gouverneur 2021-2021  

District 112C

Maria Lichtmis, vastenavond,  
valentijn, wereldkankerdag.

Voor de Romeinen was februari de Reinigingsmaand. Laten 
we hopen dat februari 2021 de atmosfeer van de wereld zal 
reinigen door SARS-Cov-2, zijn varianten en hun stoet van 
tranen en belemmeringen allerhande uit te roeien.

Bij de Lions zijn de zaken verrassend genoeg gestabiliseerd, 
de clubs hebben hun kalmte hervonden en nieuwe 
initiatieven bloeien op als voorproefje van het mooie 
seizoen.

Als ik door kleine venstertjes uw clubs “bezoek”, zie 
ik dat u weer dynamiek en zin voor ondernemerschap 
heeft gekregen, dorst naar nieuwigheden en zin om een 
“petieterig virus” aan te pakken, zoals mijn dochter van 
acht in een liedje zou zeggen.

Gefeliciteerd, allemaal. Je geeft het niet op, ook al moet je 
“ermee leren leven”. En dit is de ware Lions geest!

Dus houd contact met elkaar, bel uw minder zichtbare 
clubleden, schud alles op, gebruik de tijd om nieuwe 
contacten te leggen met naburige Lions clubs, maak 
plannen voor de nabije toekomst met vertrouwen en 
doorzettingsvermogen.

Weet dat overal om u heen, in en omheen ons eigen district, 
alle Lions aan het werk zijn.

Dit is de kans om een “Internet” Lions club op te richten, 
een “virtuele” Lions club, door mensen bij elkaar te brengen 
die computervaardig zijn, maar niet geneigd zijn elkaar 
vaak te ontmoeten, of te ver uit elkaar wonen.

Het GLT team zal u antwoorden op 0478 050224, voor al uw 
vragen i.v.m. opleidingen.

De opleiding van gecertificeerde “Certified Lions Guide” is 
in aantocht. Geïnteresseerden kunnen onverwijld contact 
opnemen met bovenstaand nummer.

Nog wat doorbijten, onze ogen en aandacht gericht houden 
op de mooie dagen waarop intensieve vaccinatie en 
voortdurende inspanningen hun vruchten zullen afwerpen.

Moed en geduld!

Met al mijn dankbaarheid voor uw inspanningen.

 Marc Allaer

Woord van de gouverneur
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LC Ixelles  
Alyzés 

Ook tijdens de laatste maand van een 
“annus horribilis” zaten de leden van XL 
Alizés niet stil !

Ter gelegenheid van het 
Sinterklaasbezoek konden zij de kinderen 
van Les Sentiers de la Colline in Rixensart 
verwennen met speelgoed en snoep en 
dankzij hun hulp ontvingen 80 kansarme 
gezinnen prachtige Kerstmanden via de 
Petit Maga in Eigenbrakel.

GEEN BETER 
GELUKSGEVOEL DAN VOOR 
EEN ANDER TE ZORGEN
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De Lions Club Brussel Atomium heeft net  
een van zijn prominente leden verloren...

... JO AVONSTONDT
Overleden op 11 januari jongstleden, Jo was lid van onze Lions Club sinds 1984, 
bijna 37 jaar. Hij had dus de chevrons van 35 jaar Lions verdiend. Zijn toewijding 
aan het LC Brussels Atomium had hem de erkenning opgeleverd van Melvin Jones 
Fellow en van Life Member van de Club.

Van alle bijdragen die hij aan de Club heeft geleverd, is er één waarvoor zijn 
medeleden hem bijzonder dankbaar zijn, namelijk de galavoorstelling van “La 
Revue des Galeries”.

Jo was inderdaad een meester-make-up artiest in de theaterwereld en zijn talent, 
internationaal erkend, had hem in staat gesteld Jacques Brel te grimeren in de 
opera “L’homme de la Mancha” in het Théâtre Royal de la Monnaie in 1968. Het 
Prinsdom Monaco en de stad New York waren ook andere plaatsen bij uitstek waar 
hij zijn talenten kon ontplooien. Dankzij zijn bevoorrechte relatie met Jean-Pierre 
Rey, algemeen directeur van het Théâtre Royal des Galeries, kon hij voor onze club 
een prachtig voorrecht verkrijgen, namelijk de organisatie van een voorvertoning 
van de beroemde “Revue des Galeries” op donderdag 4 februari 1988 in het thans 
ter ziele gegane Molière-theater. Sindsdien heeft het LC Brussels Atomium al 32 
jaar lang elk jaar begin december er zijn vlaggenschipactiviteit van gemaakt.

Het is dan ook het beste eerbetoon dat wij hem kunnen brengen door dit initiatief, 
dat door iedereen wordt gewaardeerd, voort te zetten.

Bernard LEMPEREUR 
Past Président 
Lions Club Brussels Atomium
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De Belgische Lions reageerden door dringend 
50.000 euro te betalen voor Libanon en Kroatië, 
direct in het hart van de actie, aan Lions, voor 
onmiddellijke werking. 

Goed gedaan en bedankt! 

Marc Allaer 
Gouverneur

Operaties: 
“Ramp Libanon 
& Kroatië” 
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Vrienden van het Lionsdistrict C,

Jef d’Huyvetter, huidige 1VG van 
het district 112 D, startte een 
aantal maanden geleden met een 
“Fietsenactie”.

De bedoeling is gebruikte fietsen 
te recupereren voor kinderen. De 
fietsen worden weer in orde gebracht 
(onderhoud, herstellingen, nieuw laagje 
verf,…) en aan minder bedeelde kinderen 
geschonken.

Al gauw sloten verschillende clubs van 
ons district zich aan bij deze actie. We 
danken hen. De actie loopt tot mei 2021.

Vandaag tellen we 250 fietsen die 
hersteld en/of opgeknapt werden. Er 
zijn nog 150 fietsen die moeten worden 
gerecupereerd.

De final touch brengen we aan eind 
april (oppoetsen, Lions stickers 
plakken….) en we hebben wat goede 
zielen nodig om een en ander af te 
werken. Dit zal plaatsvinden in de 
loods van Court-Saint-Etienne, waar 

de door u ingezamelde brillen ook zijn 
ondergebracht.

Mocht u fietsen willen schenken aan een 
van uw goede doelen, stuur ons dan hun 
gegevens door en vermeld het aantal 
en de soort fietsen die u zou willen 
schenken.

Breng ook de regionale pers op de 
hoogte zodat die erbij kan zijn bij de 
overhandiging van de fietsen.

Volgende informatie kunt u mij toesturen 
via mail: coldavires@gmail.com

-  Naam en voornaam van de Lions 
vrijwilligers

-  Naam en adres van de begunstigde 
verenigingen

-  Aantal en soort gewenste fietsen

-  Datum van de overhandiging van de 
fietsen (indien al bekend)

Hartelijk dank aan Jef voor het 
gigantische werk dat hij heeft verricht.

Operatie “Les petits vélos” 
en District C
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Laatste nieuws van  
de “Peace Posters” 
2021 -2022 wedstrijd 

Papier is beschikbaar op het hoofdkantoor van 
onze vereniging in Brussel (Avenue Houba de 
Strooper 90, 1020 Brussel). Het kantoor is open 
op maandag- en dinsdagochtend. Het is echter 
raadzaam van tevoren te bellen op 02 478 17 31

Wij hebben besloten besloten de datum voor  
de inlevering van de tekeningen te verlengen  
tot eind april

Ter herinnering: het thema is:
WE ARE ALL CONNECTED

Meer informatie is te vinden op de website 
lions112c.org

Het inschrijvingsformulier dat op de achterkant 
van de bladen moet worden geplakt :

MEER INFO ?
Maryse Genet, Peace poster 
verantwoordelijke district 112C
0487 320 814 of marysegenet@yahoo.fr

Alle velden zijn verplicht om de selectiecriteria te controleren en 
vervolgens de bekroonde kinderen in de maand juni te kunnen 
uitnodigen.

(Print alstublieft)

NAAM VAN DE LIONS CLUB:  

Naam van de school:  

Klasse:  

DEELNEMER

Naam & voornaam:  

Geboortedatum:  

E-mail of volledig adres:  

 

E-mail van de ouders:  

E-mail van de leraar:  

Peace Poster Contest 
2021-2022
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Resultaten  
Viva for Life

Beste vrienden, beste vriendinnen,

Zoals beloofd, krijgt U het 
resultaat van de deelneming van 
District 112 C in Viva For Life 2020. 

7.860 € …

Ja, dat lees je goed. Dat is het 
bedrag dat onze gouverneur 
kon storten aan Viva For Life. 
Nogmaals zijn de Lions van 
District 112 C geweldig. Prachtige 
mobilisatie om de onveiligheid van 
kinderen in België te bestrijden.

Ik dank de Lions en clubs in 
District 112 C die op onze oproep 
hebben gereageerd.

Claude Douhet 
Lions Club Rixensart Family 
Verantwoordelijk CAP48 –  
Viva For Life District 112 C
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InschrijvingHet GLT-team nodigt 
je uit op de informatica 
zaterdagen

INLEIDING TOT WORD, POWERPOINT & EXCEL

1e SESSIE: 
Ontdekking, tips en trucs in WORD 
Zaterdag 27 februari 2021 van 10u30 tot 12u00

2de SESSIE: 
Ontdekking, tips en trucs in POWERPOINT 
Zaterdag 13 maart 2021 van 10u30 tot 12u00 

GEÏNTERESSEERD: SCHRIJF JE  
IN MET DIT FORMULIER 

Ik:  

Lid van :  

Tel/GSM:  

E-mail:  

Wens mij in te schrijven voor de opleiding van 
 27/02/2021
 13/03/2021

Terug sturen naar: 
christian.develer@gmail.com
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Hotline 112C

 Heb je een specifieke vraag?
 Bent je op zoek naar informatie? 
 Wil je een training? 
 Heb je hulp nodig? 
 Wil je ons een probleem voorleggen? 

We kunnen je helpen! We hebben of zijn  
op zoek naar het antwoord! We zoeken  
een oplossing!

Het GLT District 112C-team

0478 05 02 24



Dank u en tot ziens in 
ons volgende nummer 
van District News
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www.lions112c.org/nl
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