
1000ste VERGADERING LIONS CLUB ASSE 
 

LIONS FUIF GROOT SUCCES 
 
332 man kwam genieten van de eerste retro-fuif “Bal van Marcel de Kolonel” van de Lions van Asse 
in feestzaal ’t JASS. En het was pure nostalgie. Het was meteen een schot in de roos. Alle 
volwassenen jong en oud gingen nog eens uit te bol zoals in hun tienerjaren, dansend met de 
kriebels in de buik. Een zaal vol lachende gezichten! 
 
DJ Joost (Zebedeüs) wist zijn publiek weer perfect in te schatten en te verwennen met de beste 
ambiance muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Het duurde niet lang of de zaal stond op zijn kop vanaf 
het podium, tot helemaal achteraan. Wat een geweldig zicht over de juichende handen, ingekleurd 
met de gepaste effecten door light jockey Kristof Annaert. 
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De fuif is zeker voor herhaling vatbaar, lacht commissievoorzitter Patrick Dascotte. En Marcel de 
kolonel (sinds enkele jaren lid bij Lions Asse) was ook goed in vorm. Het is de bedoeling om dit 
ludieke feest elk jaar opnieuw te laten doorgaan, maar dan misschien liever buiten de Krokus 
Vakantie. De zaal kan 600 mensen aan, er is dus nog wat ruimte voor uitbreiding. 
 
Afgelopen vrijdag (9 maart) zat Lions Club Asse al aan zijn 1000ste vergadering. Huidige voorzitter 
Thierry Van Vreckem was 4 jaar toen de club in 1975 werd opgericht. Maar deze gelegenheid werd 
wel heel speciaal met de huldiging van Stichtende Voorzitter Jacques Dascotte en Stichtend 
Bestuurslid Romain Wingels. Beiden ontvingen de felbegeerde Melvin Jones Award, de grootste 
onderscheiding van Lions Internationaal, voor hun levenslange inzet. 
 



En dat is wat de Lions doen: Zich inzetten voor een betere samenleving, niet zelden gericht op vooral 
jongeren die het wat minder breed hebben, of in een moeilijke maatschappelijke situatie terecht 
gekomen zijn. De volledige opbrengst van de fuif werd dan ook geschonken aan 3 goede doelen: De 
Wereld Van Indra, professionele opvang voor jongeren; KontaktGroep Mindervaliden Merchtem; 
en CAW Halle-Vilvoorde, hulp bij al uw welzijnsvragen. 
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Meer info: www.lionsasse.be 
 
Tekst: Joost Van Biervliet  (12 maart 2018) 
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