
  

LAKEVILLE LIONS CLUB 
SERVING OUR COMMUNITY SINCE 1943 

LAKEVILLE, INDIANA JULY 2011 

 

MMeessssaaggee  ffrroomm  PPrreessiiddeenntt  PPDDGG  DDaavvee  CCoouurrtt  

  

AAss  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  LLaakkeevviillllee  LLiioonnss  CClluubb,,  yyoouu  hhaavvee  aaggaaiinn  mmaaddee  aa  ddiiffffeerreennccee  iinn  tthhee  lliivveess  ooff  mmaannyy  

ppeeooppllee  aatt  tthhee  llooccaall,,  ssttaattee,,  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  lleevveell..    TThhrroouugghh  yyoouurr  eeffffoorrttss  aass  aa  LLiioonn  ffuullffiilllliinngg  tthhee  

mmoottttoo,,  ""WWEE  SSEERRVVEE"",,  mmaannyy  iinn  oouurr  ccoommmmuunniittyy  hhaavvee  hhaadd  aa  lliigghhtteerr  bbuurrddeenn  iinn  tthheeiirr  lliivveess..  

  

TTaakkee  aa  mmiinnuuttee  ttoo  rreefflleecctt  oonn  tthhee  pprroojjeeccttss  yyoouu  hhaavvee  bbeeeenn  ppaarrtt  ooff  oovveerr  tthhee  ppaasstt  LLiioonnss  yyeeaarr..    EEvveerryy  oonnee  

wwaass  iimmppoorrttaanntt  ttoo  aa  ssppeecciiffiicc  iinnddiivviidduuaall,,  aanndd  hhooppeeffuullllyy  ttoo  yyoouu..    NNoo  oonnee  pprroojjeecctt  wwaass  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  tthhaann  

aannootthheerr..  

  

AAss  wwee  ssttaarrtt  aa  nneeww  LLiioonnss  YYeeaarr,,  ooppppoorrttuunniittyy  aanndd  nneeeeddss  wwiillll  aaggaaiinn  bbee  iinn  oouurr  ssiigghhttss..    WWee  wwiillll  mmeeeett  tthhoossee  

cchhaalllleennggeess..    IIff  yyoouu  sseeee  aann  aarreeaa  wwhheerree  wwee  ccaann  mmaakkee  aa  ddiiffffeerreennccee,,  ssppeeaakk  oouutt,,  wwee  wwiillll  mmaakkee  iitt  wwoorrkk..  

  

AA  LLoouudd  ""LLIIOONN  RROOAARR""  ttoo  PPaasstt  PPrreessiiddeenntt  LLiioonn  DDaavvee  GGrreenneerrtt,,  aa  LLiioonn  tthhaatt  hhaass  sseerrvveedd  oovveerr  aanndd  aabboovvee  

ffiilllliinngg  hhiiss  oobblliiggaattiioonn  aass  aa  LLiioonn,,  lliivviinngg  wwhhaatt  LLiioonniissmm  iiss  aallll  aabboouutt..    WWee  aallll  tthhaannkk  yyoouu,,  LLiioonn  DDaavvee::    JJoobb  

OOnnee,,  WWeellll  DDoonnee!!  

  

AA  ssppeecciiaall  ""TTHHAANNKK  YYOOUU""  ttoo  LLiioonn  MMiikkee  WWoozznnyy  ffoorr  oorrggaanniizziinngg  tthhee  44--HH  FFaaiirr  FFoooodd  BBooootthh..    AAllssoo  aa  bbiigg  

tthhaannkkss  ttoo  aallll  mmeemmbbeerrss  tthhaatt  ssuuppppoorrtteedd  LLiioonn  MMiikkee  bbyy  wwoorrkkiinngg  aatt  tthhee  ffaaiirr..    PPllaann  ffoorr  22001122..  

  

TThhee  ttiimmee  iiss  nnooww  ffoorr  aa  LLiioonn  BBrreeaakk  ((sseeee  ""AAllmmoosstt""  bbeellooww))..    IItt  iiss  ttiimmee  ffoorr  ffaammiillyy,,  ffrriieennddss,,  aa  vvaaccaattiioonn,,  oorr  

jjuusstt  ssiittttiinngg  aanndd  rreellaaxxiinngg..    WWee  wwiillll  hhaavvee  aa  bbuussiinneessss  mmeeeettiinngg  oonn  AAuugguusstt  99tthh..    TThhiiss  wwiillll  ccoonnssiisstt  ooff  eenndd--ooff--  

yyeeaarr  rreeppoorrttss..    WWee  wwiillll  rreessuummee  oouurr  rreegguullaarr  sscchheedduullee  iinn  SSeepptteemmbbeerr..  

  

IIff  yyoouu  rreecceeiivvee  tthhee  LLaakkeevviillllee  LLiioonnss  nneewwsslleetttteerr  bbyy  UU..SS..  MMaaiill  aanndd  hhaavvee  aann  ee--mmaaiill  aaddddrreessss,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  

ttoo  hhaavvee  yyoouu  oonn  tthhee  ee--mmaaiill  lliisstt..    TThhee  aaddvvaannttaaggeess  aarree  qquuiicckkeerr  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  mmeemmbbeerrss  wwiitthhoouutt  tthhee  ccoosstt  

ooff  ppoossttaaggee..    SSeenndd  yyoouurr  ee--mmaaiill  aaddddrreessss  ttoo  LLiioonn  RRoossee  aatt  RRoosseeWWRRuusssseellll@@ggmmaaiill..ccoomm  

  

DDuueess  ssttaatteemmeennttss  wwiillll  bbee  ffoorrtthhccoommiinngg..    TThhee  ccoosstt  tthhiiss  yyeeaarr  iiss  $$6600..0000  ffoorr  tthhee  ccuurrrreenntt  LLiioonnss  yyeeaarr..    IIff  yyoouu  

aarree  oonn  tthhee  FFaammiillyy  ppllaann,,  aanndd  nnoott  ssuurree  ooff  tthhee  aammoouunntt,,  ccoonnttaacctt  LLiioonn  RRoossee..    WWee  aasskk  tthhaatt  yyoouu  sseenndd  yyoouurr  

dduueess  ttoo  LLiioonn  RRoossee  AASSAAPP..  

  

AALLMMOOSSTT::    WWee  wwiillll  bbee  sseerrvviinngg  aa  PPaannccaakkee  BBrreeaakkffaasstt  oonn  AAuugguusstt  66tthh  aatt  NNeewwttoonn  PPaarrkk  dduurriinngg  tthheeiirr  ""LLiittttllee  

HHoooossiieerr  110000..""    LLiioonn  JJooaanniiee  SSnnyyddeerr  iiss  tthhee  pprroojjeecctt  cchhaaiirr..    WWee  aallssoo  wwiillll  nneeeedd  44--55  mmeemmbbeerrss  ttoo  hheellpp  aatt  tthhee  

ppaarrkk  oonn  AAuugguusstt  55tthh  aanndd  66tthh..    CCoonnttaacctt  mmee  iiff  yyoouu  ccaann  hheellpp..  

  

  

UUPPCCOOMMIINNGG  LLIIOONNSS  EEVVEENNTTSS::  

  

SSaattuurrddaayy  --  JJuullyy  2233rrdd  --  DDiissttrriicctt  CCaabbiinneett  MMeeeettiinngg  aatt  PPoottaawwaattoommii  WWiilldd  LLiiffee  PPaarrkk  --  BBoouurrbboonn  

SSaattuurrddaayy  --  OOccttoobbeerr  2222nndd  --  DDiissttrriicctt  BBaannnneerr  NNiigghhtt  aatt  RRaammaaddaa  IInnnn  --  WWaarrssaaww  ((55::3300ppmm))  
 

 

 


