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550 jaar Rotary Club Genk 

Beste lezer,

Verba volant, scripta manent. 

Dit boek is de weerslag van 50 jaar Rotary werking in Genk. Ik heb de nadruk gelegd op de laatste 10 jaar. Ook de projecten die 
in dit boek beschreven worden zijn projecten die onze club de laatste 10 jaar realiseerde. 

De eerste 40 jaar heb ik kort weergegeven. Ze zijn immers uitvoerig beschreven in het boek dat wijlen Eddy Foblets maakte ter 
gelegenheid van ons achtste lustrum. Ik wil Eddy hier dan ook hartelijk bedanken want zonder hem was dit boek niet mogelijk 
geweest. 

Toen past-voorzitter Ludo Panis me vroeg om dit boek te maken stemde ik zonder veel nadenken toe. Het leek me een 
gemakkelijke opdracht om de geschiedenis, door Eddy reeds beschreven, samen te vatten en er 10 jaar aan te plakken. Dit 
bleek echter niet zo evident te zijn. Vooral het verzamelen van de recente geschiedenis en bijbehorend fotomateriaal was een 
huzarenstukje. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor het toesturen van foto’s en teksten. Dit boek is tot stand kunnen komen 
dankzij jullie bijdragen. 

Ik hoop dat dit boek de lezer duidelijk maakt waar Rotary Club Genk voor staat. Vriendschap, ethiek en dienstbaarheid. Ik wens 
u veel lees- en kijkplezier.

Stef Van Nieuwkerke
Auteur “50 jaar Rotary Genk”

Beste Rotaryvriend(in),
 
Het is met genoegen dat wij het voorwoord mogen schrijven van dit Jubileumboek 50 jaar Rotary Club Genk
 
Rotariërs zetten hun talenten in om jongeren kansen te geven, mensen in nood te helpen en de levenskwaliteit binnen de 
gemeenschap te verbeteren.
Dit boek illustreert ten volle hoe de leden van Rotary Club Genk dit gedurende vijftig jaar gedaan hebben.
 
De opbrengsten van ons jaarlijks muzikaal evenement Genker Folies op 10 november en van ons golftornooi in juni stelden 
onze club in staat om deze omvangrijke projecten te realiseren. 
 
De tien grootste projecten werden hierin opgenomen  en door de toenmalige voorzitter of initiatiefnemer toegelicht. Bij deze 
betuigen wij ook onze dank aan de diverse zusterclubs die ons hierbij hebben gesteund .
 
Wij hopen dat iedereen hierdoor geïnspireerd wordt zelf een steentje bij te dragen om alzo tot een betere maatschappij te 
komen.
 
Veel lees- en kijkplezier,

Ludo Panis  Erwin Govarts
Voorzitter 2014-2015 Voorzitter 2015-2016
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De geschiedenis van Rotary InternationalDe geschiedenis van Rotary International
In 1912 kreeg Rotary een internationaal karakter met de oprichting van 
een Canadese club in Winnipeg en een club in het Verenigd Koninkrijk. 
De naam «Rotary International» werd in 1922 aangenomen.

Na 10 jaar was Rotary zo groot geworden (200 clubs en meer dan 
20.000 leden) dat een verdeling in districten zich opdrong. Tijdens 
het 2de Rotarydecennium ontstonden zowat overal ter wereld 
Rotaryclubs: in Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, Indië, Cuba, Europa, 
de Filipijnen, Australië, Nieuw-Zeeland en in Zuid-Afrika.
De Rotary Foundation van RI financiert de meeste Rotaryhulpacties 
voor betere opvoeding, betere internationale verstandhouding en 
meer vrede. Zij ontstond in 1917 en draait volledig op giften. In 1928 
kreeg zij de naam «Rotary Foundation». In 1947, na de dood van Paul 
Harris, nam zij een hoge vlucht door de vele giften van Rotariërs 
van overal ter wereld ter nagedachtenis van de oprichter van hun 
beweging.

In 1947 zond de Foundation 18 studenten uit naar 11 landen. Het was 
de eerste stap binnen het kader van het programma «Beurzen van de 
Rotary Foundation voor Hogere Studies».
Jaarlijks verblijven thans, dankzij dit programma, zo’n 1.100 studenten 
in het buitenland.
Vandaag steunt de Rotary Foundation ook andere humanitaire of 
culturele programma’s, zoals de ‘Global Grants’, de districtstoelagen, 
de individuele toelagen, de uitwisseling van studiegroepen en de 
Rotarycentra voor internationale studies.
Het grootste Rotaryproject, dateert uit 1985 en heet PolioPlus. Het wil 
polio de wereld uithelpen.
In 2005 zullen de Rotaryclubs uit de hele wereld 500 miljoen USD 
verzameld hebben, meer dan het dubbel dan vooropgesteld was voor 
deze inentingscampagne.
September 1994 was daarbij alvast een gedenkwaardig ogenblik. 
Het Amerikaanse vasteland bleek toen voorgoed verlost van deze 
verlammende ziekte.
Sinds 1989 kunnen ook vrouwen toetreden tot Rotaryclubs. De 
Wetgevende Vergadering van Rotary nam toen die beslissing. Vandaag 
maken 1,229,163 miljoen mannen en vrouwen, verspreid over meer 
dan 34.924 clubs, deel uit van Rotary.
Momenteel vraagt Rotary International de clubs zich in te zetten tegen 
honger, analfabetisme en drugs en te ijveren voor het milieu, voor de 
gezondheidszorg en voor de jongeren en bejaarden.

Op 23 februari 1905 kwamen Paul Harris, een jonge advocaat, en drie vrienden (een kleermaker, 
een kolenhandelaar en een mijningenieur) samen in een klein bureau in Chicago.
De vier vrienden wilden de vriendschap en de onderlinge hulp die ze meegemaakt hadden in 
hun kleine geboortesteden ook in de grootstad doen opleven.
Het doel van de eerste Rotaryclub was zeer eenvoudig, met name vriendschap en uitwisseling van 
beroepservaring onder zakenlui. De nieuwe club verwierf snel bekendheid en spoedig traden ook 
andere zakenlieden toe. De naam «Rotary» werd gekozen tijdens een van de eerste vergaderingen 
omdat namelijk de leden volgens een beurtrol samenkwamen op elkaars werkplaats. Einde 1905 
telde Rc Chicago 30 leden. Drie jaar later werd in San Francisco (Californië) een tweede club 
opgericht. Het jaar daarop ontstonden drie nieuwe clubs aan de Westkust van de VS en nog één 
in New York. Per beroep kon slechts één iemand lid zijn. Naarmate Rotary vooruitgaat, evolueert 

haar doel van professionele onderlinge hulpverlening naar maatschappelijke dienstverlening. 
Eén van de eerste projecten was het bouwen van openbare toiletten nabij het stadhuis van 
Chicago en het uitdelen van voedselpakketten aan behoeftigen.

In 1913 zamelden de 50 toen bestaande Rotaryclubs 25.000 USD in voor de slachtoffers van een 
overstromingsramp in 2 staten uit het midden-westen van de VS.
Het eerste Rotarycongres vond plaats in augustus 1910 in het Congresshotel in Chicago. De 
Nationale Vereniging van Rotaryclubs (16 clubs) werd toen opgericht onder het voorzitterschap 
van Paul Harris. In 1912 werd hij erevoorzitter van Rotary.
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Rotary in België voor 1965De structuur en de waarden van Rotary
De eerste Rotary club in België ontstond in Oostende in 1923 gevolgd door RC Bruxelles nog in 
hetzelfde jaar. Nog voor de tweede wereldoorlog ontstonden in het Nederlandstalig gedeelte 
van België clubs in Antwerpen, Brugge, Gent, Mechelen, Tienen en Leuven. Al deze clubs waren 
Franstalig. 

Bij het begin van de oorlog in 1940 werden de clubs verboden en omdat Rotary van ontstaan 
Amerikaans was werden sommige leden tijdens de oorlog vervolgd. Na het einde van de oorlog 
namen de clubs een nieuwe start. 

In 1947 waren er in Vlaanderen nog 7 clubs, in Wallonië 9 en in Brussel 1. Nieuwe clubs ontstonden 
en in 1965 was het aantal in Vlaanderen gestegen tot 28, in Wallonië 31 en in Brussel tot 5. 

Limburg bleef in het Nederlandstalig  gedeelte van België achter; in 1965 waren er slechts twee 
clubs in deze provincie namelijk Hasselt (1953) en Tongeren (1956).  Ook bijna al de clubs in 
Vlaanderen waren toen Franstalig. Wie er zou aan twijfelen moet slechts naar de wimpels van de 
clubs kijken: Ostende, Anvers, Gand, Tirlemont, Courtrai, Vilvorde, Tongres, Gand Maritime en …
Rotary Club de Hasselt. Het is dan ook niet te verwonderen dat Rotary clubs in die tijd de naam 
kregen volksvreemde eliteclubs te zijn. En ze zouden deze reputatie nog vele jaren meedragen.

Bij de oprichting van de eerste clubs in België werden deze ondergebracht in een buitenlands 
district maar vanaf 1929 ontstond een eigen Belgisch district met nummer D 61 dat verandert in 
D 68 in 1950. 

Omdat het aantal clubs op wereldvlak bleef stijgen en twee cijfers onvoldoende waren om een 
district te onderscheiden is de naam in 1957 veranderd in D 162. Het zal zo blijven tot in het jaar 
1968. Dan wordt dit ene district gesplitst in twee districten namelijk 162 in het westen van België 
en 163 in het oosten samen met het groothertogdom. 

Er waren toen twee voorstellen namelijk twee eentalige districten met een  oost-west 
scheidingsgrens (ongeveer de huidige taalgrens)  of twee taalkundig gemengde districten met 
een zuid-noord scheidingsgrens doorheen het huidig hoofdstedelijk gebied. De clubs werden 
pro-forma geraadpleegd en René Royer deelde de gouverneur in 1966 mede dat onze club 
het tweede voorstel verkoos dus taalkundig gemengde districten. Er is geen verslag te vinden 
waarin staat dat de club geraadpleegd werd. Maar zelfs indien dit het geval geweest was, zou 
het tweede voorstel zeker verkozen geweest zijn; daarvoor was het gezag van René Royer op dat 
ogenblik te groot. Ook op nationaal vlak werd het tweede voorstel verkozen. 

Het handelen van Rotariërs moet maatschappelijk en ethisch verantwoord zijn. In 1932 door 
Herbert J. Taylor treffend samengevat in het criterium van de vier vragen :

Is het waar?
Is het billijk voor alle betrokkenen?
Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
Komt het alle betrokkenen ten goede?

Aan voorgaande principes is Rotary steeds trouw gebleven.
Intussen is Rotary uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met duizenden clubs en meer dan 
één miljoen leden.
Clubs: Rotariërs zijn lid van een Rotary-club, samen opgenomen in de wereldwijde vereniging 
Rotary International (RI). Iedere club kiest haar eigen bestuur en heeft een belangrijke mate van 
autonomie. Het zijn de clubs, niet hun leden, die lid zijn van Rotary International.
Districten: De clubs zijn gegroepeerd in 530 Rotarydistricten, elk geleid door een gouverneur (DG 
= District Governor), die een bestuurslid is van RI. Een districtsadministratie, met inbegrip van 
assistent-gouverneurs en verscheidene commissies, leidt en ondersteunt de clubs. Dit jaar telden 
België en het Groot-Hertogdom Luxemburg 266 clubs en 10.565 Rotariërs. Samen vormen zij de 
Rotarydistricten 1620, 1630 en 2170. 
Centrale Raad: Met 19 leden, onder wie de RI-voorzitter en de inkomende RI-voorzitter, vergadert 
de Centrale Raad eens per trimester om het algemene RI-beleid uit te stippelen. Traditiegetrouw 
kiest de RI-voorzitter voor zijn mandaat van één jaar een thema en enkele actieterreinen waarop 
hij de nadruk wil leggen.
RI-Secretariaat: De dagelijkse leiding van de organisatie is toevertrouwd aan een secretaris-
generaal. Hij staat aan het hoofd van ongeveer 600 mensen op het RI-hoofdkantoor in Evanston 
(een voorstad van Chicago) en op de zeven regionale kantoren (Argentinië, Australië, Brazilië, 
India, Japan, Korea en Zwitserland). Het Europees kantoor is gevestigd te Zürich (Zwitserland). 
Het RI-kantoor van Groot-Brittannië en Ierland (RIBI), dat in Engeland gevestigd is, staat ten 
dienste van de clubs en districten in dat gebied.
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De stichting van Rotary Club Genk Stichtende leden Fotogalerij

In 1964 vroeg de toenmalige gouverneur Josse Verbist aan Rotary Club 
Hasselt een nieuwe club op te richten in Genk.

Deze vraag werd in eerste instantie met weinig enthousiasme onthaald. 
Na enkele maanden kwam de gouverneur terug op zijn vraag en ondanks 
de duidelijke terughoudendheid heeft Rotary Club Hasselt uiteindelijk 
deze opdracht aanvaard.

Aangezien René Royer te Genk woonde sinds 1964 vroeg de gouverneur 
hem om een eerste peiling te doen. In deze opdracht  kreeg René de 
bereidwillige medewerking van Fons Bertrand en René Beaumont, beiden 
lid van club Hasselt.

René Royer ontving verschillende voorstellen op zijn aanvraag en tijdens 
een vergadering van de drie stichters werd door deze laatsten een eerste 
selectie gemaakt. Buiten de drie stichters waren ook Marcel Aerts, René 
Bollen en Paul Indekeu aanwezig. Ze kregen een uiteenzetting over het 
doel en de werking van Rotary. Er werden buiten de kandidaten van club 
Hasselt enkele namen weerhouden. Tijdens de tweede vergadering ten 
huize van René Royer waren buiten de bovenvermelde personen ook 
aanwezig: Georges Dehem, Jacques Delinte, Remy Fagard en André Van 
Hoof. Op deze bijeenkomst werden nog een aantal nieuwe kandidaten 
vooropgesteld. Een delegatie samengesteld uit Marcel Aerts, Fons 
Bertrand en René Royer bracht enkele weken nadien een bezoek aan 
gouverneur Josse Verbist teneinde de modaliteiten te bespreken tot 
oprichting van een nieuwe club. Onder voorzitterschap van gouverneur 
Josse Verbist en Henri Carlier werd een algemene vergadering belegd 
in het “Hotel des Artistes” over het doel van Rotary. Er waren 32 leden 
aanwezig.

Een van de eerste beslissingen van het comité van de nieuwe club was 
het vastleggen van de vergaderdag en de keuze van een vergaderlokaal. 
De wekelijkse vergaderingen werden vastgesteld op vrijdag om 12 u 25 
met op elke 5de vrijdag een Ladies Night. Als clublokaal werd het Hotel 
Uilenspiegel te Zwartberg verkozen. Dit was het hotel van de mijn van 
Zwartberg tot in 1965. Na de sluiting van de kolenmijn kwam het in 
particuliere handen en de uitbaters zochten regelmatige cliënten. De 
clubvergaderingen zouden hier plaatsvinden tot in oktober 1970.

Bijnens Albert

Hanot Honore

Verlinden Laurent

Fagard Remy

Van Hoof André

Freson Jef

Klinkers Miel

Bollen René

Dengis Georges

Deckers Jos

Van den Berghe Pierre

Minders Willy Hesselt van Dinter Karel

Van de volgende stichtende leden hebben we geen foto’s kunnen terugvinden. We vermelden enkel hun naam.   
Paul Grutman, Georges Bodeux, José Ickmans, Stanislas Cooreman, Jules Coucke, Kornelis Poll, Georges Dehem, Jacques Delinte

Bertrand Alfons

Coppens Jaak

Aerts Marcel

Beaumont René

Dierckxsens Fernand

Savelkoul Jef

Indekeu Paul

Royer René

Walgrave Guido

Kriekemans Karel

Mailleux Raf
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De charteruitreikingDe charteruitreiking
Op zaterdag 8 oktober 1966 had dan eindelijk de plechtige 
charteruitreiking plaats in de gloednieuwe Fordfabriek. De eerste 
vergadering van de club had plaats gehad op vrijdag 10 juni 1965 en 
er waren dus al meer dan zestig vergaderingen aan deze uitreiking 
voorafgegaan. 
In de voormiddag waren de feestelijkheden reeds begonnen. Om 11 uur 
waren alle leden met hun dames aanwezig op het gemeentehuis. Aan 
de eretafel hadden plaats genomen:  volksvertegenwoordiger Gerard 
Bijnens tevens burgemeester van Genk, onze voorzitter René Royer, het 
voltallige schepencollege, de heer Boels, secretaris van de gemeente, en 
de heer Theunissen, kabinetschef van de burgemeester.
René Royer, zichtbaar onder de indruk, nam als eerste het woord. Hij 
bedankte het gemeentebestuur voor de mogelijkheid die geboden 
werd om Rotary toe te lichten. Na de beweging “Rotary International”, 
zijn ontstaan, organisatie en doelstellingen te hebben belicht ging hij 
verder met het nut van de vereniging op lokaal vlak te verduidelijken. Hij 
besloot zijn toespraak met de burgemeester het erelidmaatschap van 
de vereniging  toe te kennen. 
Vervolgens nam de burgemeester het woord. Als teken van waardering 
schonk hij een schaal van de gemeente, versierd met het wapen van 
de gemeente: Sint-Martinus, die zijn mantel in stukken scheurt en hem 
deelt met een arme, een symbool dat helemaal in de lijn ligt van Rotary.
Om 17 uur kwam iedereen samen bij Ford.  De voorzitter René Royer 
dankte in zijn toespraak op de eerste plaats past-gouverneur Josse 
Verbist die door zijn dynamisme en doorzettingsvermogen het ontstaan 
van de club had mogelijk gemaakt. Vervolgens dankte hij de club van 
Hasselt met zijn voorzitter Henri Carlier, die een gedeelte van haar 
territorium maar eveneens enkele leden afstond aan de nieuwe club. 
Na de clubvoorzitter was het de beurt aan de burgemeester van Genk 
die zijn gemeente aan het talrijke publiek voorstelde. 
En dan trad het plechtige ogenblik aan. De gouverneur Pierre Petré nam 
het woord. Met citaten van Lodewijk de Raedt en  gouverneur Roppe 
schetste hij het keerpunt in de economische evolutie van landbouw 
naar industriestaat, wat in Limburg een echte revolutie betekende. In 
dit perspectief was het ontstaan van een club als Rotary een noodzaak. 
Hij dankte dan ook de initiatiefnemers en in het bijzonder Josse Verbist, 
André Byvoet, René Royer, René Beaumont en Fons Bertrand.  Vervolgens 
overhandigde hij de keure, waarmede de club erkend werd als lid van 
Rotary International. Allen stonden recht en uitten hun vreugde door 
een warm handgeklap, dat nog enthousiaster werd toen de gouverneur 
aan de clubvoorzitter de accolade gaf.
 

Het vaderlands lied weerklonk. Dit ogenblik was plechtig en indrukwekkend.
Daarop stond Past-Gouverneur Josse Verbist recht. Na een korte toespraak overhandigde hij de 
clubvlag. Hij belichtte de symbolen: “Ze is van zijde omdat zijde een nobele materie is;  ze is 
wit omdat wit het symbool is van vrede; ze is blauw als het azuur omdat azuur universeel is. Er 
bestaat niet één goede Vlaamse Rotary club, niet één Waalse, er bestaat slechts één Rotary club: 
Rotary-International; ze is van goud  - we zijn in de herfst – en ze herinnert aan de graanoogst, 
een overvloedige oogst van vriendschap voor het welzijn van alle vrienden en van Rotary-
International”
Dan was het de beurt aan de Past-Voorzitter van Hasselt en peter van de club, Henri Carlier. Hij 
belichtte de uitbreiding van Rotary in Limburg en meer in het bijzonder het ontstaan van onze 
club. Daarna hing Henri Haumont, voorzitter van club Hasselt, het lint over het hoofd van onze 
voorzitter en schonk hem de gong, dat prachtige bronzen Rotary-wiel. De leden van de club 
waren op dat ogenblik fier over de voorzitter. Dit ogenblik was de bekroning voor het werk dat hij 
gepresteerd had sedert de oprichting van club Genk.
Als laatste spreker kwam de clubmeester, Paul Indekeu, nog aan het woord. Hij overhandigde  
bloemen aan mevrouw Royer en bracht in naam van de club hulde aan de drie stichters maar in 
het bijzonder aan René Royer,  omdat hij er in geslaagd was hechte banden te smeden tussen 
de 30 leden van de club. Als teken van vriendschap bood hij een wimpel van de club aan met de 
handtekening van alle leden. 
Hierna volgde het feestmaal. Na het uitwisselen van de wimpels werden we nog aangenaam 
verrast door de voorzitter van onze contactclub Helmond. Hij schonk ons een waardevolle klok, 
gesierd met het Rotary-wiel. Deze klok werd gegoten door de klokkengieter van onze eigen 
Genker Beiaard. Het eten was lekker, de wijn was heerlijk, het aansluitend bal was stemmig. Deze 
dag zou nog lang in de herinnering blijven van de stichtende leden.



1750 jaar Rotary Club Genk 

Liefste vriendinnen
Lieve vrienden

Mij valt de grote eer te beurt in naam van de overblijvende stichters een feestrede te houden ter gelegenheid 
van 50 jaren Rotary.
Uw charmante voorzitter Ludo vroeg mij u gedurende anderhalf uur te onderhouden.
Maar gezien mijn gebrek aan adem en de hiaten in mijn ouder wordend geheugen, zal ik mij beperken tot een 
twintigtal minuten.
Ik vraag u dus beleefd uw gsm’s uit te zetten !

Hoe het aanvankelijk begon ?
Ik werd gevraagd om op 05.06.1964 naar het Hotel des Artistes te komen, gelegen in de Stationsstraat in Genk.
Vermits ik op 05.06.1934 geboren was, één dag voor Koning Albert, die trouwens naar mij genoemd werd, 
vermoedde ik dat men iets georganiseerd had voor mijn dertigste verjaardag.
Maar neen, het bijeengeroepen gezelschap bestond uit 32 mannelijke leden en daar werd ons gevraagd of we 
niet wilden toetreden tot de op te richten Rotary Club Genk.
Het zou de derde club worden in Limburg, na Hasselt en Tongeren.

Ons eerste lokaal werd Hotel Uilenspiegel in 
Zwartberg, vroeger toebehorend aan de Mijn Les 
Liègeois. Het werd uitgebaat door Norbert Goossens, 
afkomstig van Opglabbeek en door vrederechter 
Alfons Bertrand “poepeke” genoemd. Onze 
vergaderingen gingen door op vrijdagmiddag met 
op de 5de vrijdag van elke maand een Ladies Night.
De erkenning van onze club gebeurde in 1965 
(vandaar nu 50 jaar Rotary), maar de charter   werd 
eerst uitgereikt op 08.10.1966 in de feestzalen van 
Ford Genk. Dit deed onze voorzitter even twijfelen of 
we niet een jaar te vroeg vierden.

Waarom de charter zo laat ?
Ge kunt kiezen, ofwel had de toenmalige voorzitter het te druk ofwel waren de feestzalen van Ford nog niet klaar. 
Mais comme d’habitude en Rotary begonnen onze vergaderingen in het Frans, vermits de initiatiefnemer voor 
onze club René Royer (Luxemburger), René Beaumont en Fons Bertrand afkomstig waren van Club Hasselt waar 
zoals in Tongeren Frans de voertaal was. Het merendeel van de leden nam dit natuurlijk niet in Genk, hetgeen 
ons de gevleugelde woorden liet spreken “Ca ne chèvre pas (dat geit neet) en “Et alors, nos cheveux voyagent 
en montagne”.

Ge kunt dan twee zaken doen :
ofwel stapt ge op
ofwel springt ge op tafel en zegt ge “nu is het 
genoeg”.

Laurent Verlinden heeft dat toen gedaan, maar ja hij 
had gewerkt in de koolput en had ondertussen haar 
op zijn tanden gekregen tussen de delvers van het 
zwarte goud. 

Het Frans hield op !
Vergaderingen op vrijdag waren de ideale 
gelegenheid om uit te bollen, vermits de week 
ten einde liep, zodat iedere vrijdag na de zitting een groepje ging samen zitten rond Fons Bertrand en Thieuke 
Vandersanden om een mopje te tappen en een witteke te consumeren. Dit is blijven duren tot na 2000 en heeft 
hier nog dikwijls plaatsgevonden. Ik herinner me dat Thieuke toen al een kaal kopje had, want ik hoor Fons 
Bertrand nog altijd zeggen “Thieuke, ge hebt een kop waai een blote kont, zet uw hoedje maar op, want ik heb 
vandaag al genoeg bloot gezien”.
Aanvankelijk waren er vrienden die me zeiden “Bert, ze zeggen dat ge bij de loge zijt”.
“Maar neen” zei ik dan altijd, “ge begrijpt het mis, ze bedoelen hij zit in de loge van het voetbalstadion”.

WAT IK ME ECHTER AFVROEG
Hoe is men bij mij terecht gekomen, vermits ik toen 
de enige duivenmelker was in gans Rotary-België en 
duivenmelker toen nog geen beroep was.
Ik vermoed dat het te maken had met onze reis naar 
Amerika in april 1964, met 13 man, waaronder 
Fons Bertrand, vrederechter en Henri Ghysen, 
politiecommissaris.
Beiden sliepen op één kamer en baden iedere avond 
op hun knieën hun drie weesgegroetjes.  Ik wist dat, 
vermits ze hun kamer nooit afsloten.
Zo had ik bij Fons Bertrand het binnenblad van 

Playboy tussen zijn lakens kunnen leggen met de naaktfoto van Marilyn Monroe.
Na het bidden wensten ze elkaar goede nacht!
Alfons nam zijn dekens weg en riep naar Henri : “Kom nou’ns kieke; nouw moet ich opnouw beginnen”.  
Ik denk dat Fons Bertrand me aanbevolen heeft of was het René Royer, die woonde in de villa van Keetje Tippel, 
waarlangs ik tijdens mijn jeugd altijd moest passeren om naar school te gaan.

In 1970 verhuisden we naar ’t Kasteel in Bokrijk, gelegen in het groen en met ruime parking die we aanvankelijk 
niet moesten betalen.
Van bij de aanvang was onze club internationaal getint.
Jules Coucke, directeur van FN Zutendaal, was een Amerikaan, Karel Hesselt Van Dinter en Kornelis Poll waren 
Nederlanders en René Royer was een Luxemburger.

In den beginne werden er geen grote activiteiten 
georganiseerd om de sociale kas te spijzigen.  Op 
iedere vergadering werd er met het kistje van Marcel 
Aerts, directeur van BBL-bank, rondgegaan waarin 
iedereen een briefje mocht deponeren.
Met deze kas werden dan verenigingen gesponsord 
die edele doelen in hun vaandel droegen.

Als eerste grote activiteit richtte onze club een 
informatiedag in voor de leerlingen van het College 
van Genk, later uitgebreid tot het Atheneum en het 
Lyceum en nog later tot scholen buiten Genk en later 
ook in samenwerking met Genk-Noord.
Wij als leden gaven aan de geïnteresseerde leerlingen, die voor hun verdere studie moesten kiezen, informatie 
over ons beroep en voor beroepen die in onze club niet voorhanden waren, werden externe informanten 
aangeworven.  Aanvankelijk ging dit door in Den Uylenspiegel, maar gezien het toenemend succes en de 
uitbreiding, verhuisden we naar Berghaus, waar ons lid Karel Hesselt Van Dinter directeur was.
Vanaf 1978 werden er tevens bedrijfsbezoeken ingericht.
Vanaf 1980 gingen deze informatiedagen op Limburgs niveau verder in het Cultureel Centrum van Hasselt, samen 
met de twee Hasseltse clubs.

Elk jaar kwam Sinterklaas op bezoek !
Uw nederige dienaar heeft de heilige man dikwijls uit de nood moeten helpen !
Aanvankelijk werd gekozen voor een notariële heilige, met name Remigius, maar deze had door het gebruik van 
teveel geestrijk vocht het feest ontheiligd en aan het wankelen gebracht.
Ernst Merx was gewoonlijk de Piet met de zweep !
Iedereen werd de levieten gelezen, maar toch bedacht met een klein geschenk, waarvoor Frans Provoost borg 
stond.

René Bollen, verwoed jager, komt na de jacht bij Denise binnen, en vraagt Denise : “Iets geschoten René ?”. “Ja 
Denise”, zegt hij.  “Maar enfin uw weitas is leeg”.
“Maar ja Denise, ik kan er toch moeilijk mijn hond insteken”.
Zijn geschenk was een klein hondje.

Manu Soenen.  “Manu, dat vindt St.-Niklaas niet mooi.  Ge weigert een 100-jarige een levensverzekering”. 
Nochtans Manu, statistisch gezien, hebt ge op die leeftijd de minste sterfgevallen.”

In 1980 moest St.-Niklaas plots vaststellen dat hij niet alleen gecontacteerd was.  De notariële heilige Remigius 
was door zwartepiet opnieuw aangezocht om de echte Sint in verlegenheid te brengen.
Merckx was dit met Fagard gaan regelen op een avond, maar had tegen zijn vrouw Leentje gezegd, “Ik ga met 
Albert ’t St.-Niklaasfeest regelen”.
Bij toeval kom ik Leentje ’s anderendaags tegen op straat en zegt ze :”Albert, Ernst is gisterenavond bij u geweest 
om St.-Niklaas te regelen”.
“Leentje ik heb geen kat gezien”.
Ernst heeft daarna zware huwelijksperikelen gehad en ik voelde me schuldig om zijn alibi om zeep te hebben 
geholpen.  
Alhoewel St.-Niklaas steeds ouder wordt, is hij thans veel jonger geworden en ook struiser.

Einde jaren zestig wordt een huwelijk gesloten met 
onze huidige contactclubs Helmond en Leverkusen.
In die jaren organiseerde onze club 
opstelwedstrijden, samen met Liège Nord-Est in 
de tweede taal voor eindejaarstudenten in het 
middelbaar onderwijs.

Studenten van Liège Nord-Est mieken hun opstel in 
het Nederlands en de onzen in het Frans.
Enkele opgaven  :
- Europa vandaag en morgen
- de sociale onrust in België
- massamedia, verrijking of verdwazing ?

Tevens greep op 31.10.1969 in het Shopping Center de opening plaats van de tentoonstelling Frans Masereel, die 
onze club in samenwerking met het gemeentebestuur organiseerde.
Vermeldenswaardig zijn ook de acties voor veilig verkeer onder leiding van Henri Ghysen, politiecommissaris van 
Genk, die als eerste lid toetrad na de charteruitreiking in 1966.
Onder zijn impuls werden de verkeersbrigadiertjes opgericht die nu nog altijd aan de scholen bestaan.
De club hielp tevens mee aan de oprichting van een verkeerspark op het domein van Bokrijk in de lente van 1972.  
Onder impuls van Raf Mailleux, voorzitter toen van clubzaken, werd in 1976 een tijdschrift uitgegeven onder de 
naam “Info-Genk”, met een omslag in kleurendruk.
Het verscheen tweemaal per jaar, in maart en november en dit tot in 1985.

In 1977 opende in Genk Triosgenk, een 
cinemacomplex als aanhangsel van Shopping 2 in 
de Rootenstraat.
Onze club kreeg drie galavoorstellingen met 
première voor België (White Buffalo en Pane e 
Ciocolatta) en een première voor Europa (Smokey 
and the Bandit).
Onze club verkocht 803 kaarten, dewelke samen 
met de drankenverkoop 100.000 Bef opbrachten, 
waarvoor 50.000 Bef elk respectievelijk ging naar 
Ter Heide en Eikenhof, nazorg voor gehandicapten.

Eén der eerste uitwisselingsstudenten in onze club 
was Hugh Sutterland, geboren in Canada, maar een virtuoos op het Schotse muziekinstrument “the Bagpipe” 
oftewel de doedelzak.
Hoe dikwijls heb ik hem naar Beverst gebracht alwaar het enige doedelzakkorps van onze provincie gehuisvest 
was.

Op 15.10.1980 werd Rotaract gesticht onder patronage van onze club en club Genk-Noord.
De keur overhandiging greep plaats op 21.11.1981 in de Limburghal.
Stilaan werd het duidelijk dat er moest gezorgd worden voor meer geld om goede doelen te steunen.  De 

wekelijkse omhaling bleef te beperkt !
In februari 1985 werd in de Limburghal een avond geprogrammeerd met de Wienersängerknaben onder de 
slogan : 2 kaarten kopen, 3 betalen.
De derde kaart werd kosteloos bezorgd aan een gehandicapte! 164 gehandicapten hadden gratis toegang. 
Initiatiefnemers Manu en Jacques leden wel een verlies van 10.000 Bef, maar het doel “gehandicapten een 
aangename avond bezorgen”, werd zeker bereikt.

Van 1985 tot 1992 werden er telkenjare kerstkaarten, batiks aquarellen en kalenders verkocht van de hand van 
Leonce Verlinden-Van de Gucht.

De opbrengst lag telkenjare boven de 200.000 à 300.000 Bef en werd besteed voor polio-plus en de films Tralies 
in Wonderland, die tot stand kwam onder het voorzitterschap van Frans Provoost en de stuwende en deskundige 
leiding van rotariër, dokter, pediater Luc Emmery.
Hij was gestoeld op een huwelijk tussen CAD (centrum tegen alcohol- en drugsverslaving) en Rotary-Genk.

Op 02.06.1988 was er de officiële keure overhandiging van Innerwheel Club Genk. Het betreft een zelfstandige 
organisatie voorbehouden aan echtgenoten, dochters en weduwen van Rotary-leden.
De clubwimpel werd ontworpen door Leonce Verlinden-De Gucht en de gong werd geschonken door onze club.

In 1990 had de inhuldiging plaats van het treintje 
dat over de sporen reed, aangelegd in het bos rond 
Home Fabiola en dit met steun van onze club.
Dit home werd in 1968 opgericht door het Nationaal 
Werk van het Gehandicapte Kind en de Unie van 
Katholieke Dagbladen onder de naam “Koningin 
Fabiola”.

Elk jaar gedurende ons verblijf in het Kasteel 
vergaderden we in de maand januari in ’t Koetshuis, 
vermits in die maand het Kasteel gesloten was.
Eind jaren 80 ging het in ’t Kasteel alsmaar minder 
en minder.  Het eten werd minder goed en was 

geregeld rijstschotel met stukjes vlees.
De Juge begon dan hardop te miauwen als een boze kater en riep dan hardop : “Jongens, ’t is weer Kittekat”. 
Het duurde dan ook niet lang meer of het Kasteel werd gesloten en verhuisden we definitief naar ’t Koetshuis.

Van 30 oktober tot 5 november namen in Hengelhoef 22 zwaar verbrande kinderen uit 6 landen deel aan het 
eerste Europese Burn Camp.
Onze club nam deel aan de organisatie hiervan en de opbrengst van de kerstkaartenactie werd aan dit initiatief 
besteed.
Op zaterdag 2 december 1989 werd in de Martinuskerk van Genk een bijzondere muzikale avond rond Mozart 
ingericht.  De opbrengst werd integraal afgestaan voor een nieuwe scholenbouw van Sint-Martinus, een school 
voor buitengewoon basisonderwijs.

Op 29 en 30 september 1984 brachten we een bezoek aan Brugge, samen met onze contactclubs uit Helmond en 
Leverkusen.  We logeerden met 120 deelnemers in het Novohotel. We deden nog acties voor Polen en sponsorden 
de mobiele school van Arnaud Raskin.

In 1994 werd in het Sint-Jansziekenhuis van Genk 
een neurochirurg van het regionaal ziekenhuis van 
Chernikew in Oekraïne verzorgd voor een agressieve 
vorm van de ziekte van Parkinson.
Deze man kwam in contact met Yvan Palmers en 
vertelde hem dat er slechts enkele CT-scanners 
beschikbaar waren in gans Oekraïne en dat deze dan 
nog opgesteld waren in de militaire ziekenhuizen 
waar vooral de elite verzorgd werd. Na een bezoek 
van Yvan en mevrouw Deriwianka als tolk aan een 
ziekenhuis ter plaatse waar kinderen en baby’s 
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hartoperaties ondergingen, was de beslissing rap 
genomen gezien de erbarmelijke omstandigheden 
waarin dit moest gebeuren.
Onze club stond vanaf dat ogenblik klaar voor het 
bezorgen van een CT-scanner voor de prijs van 
1.000.000 Bef geld bijeengebracht door cd-verkoop, 
een concert en een golftornooi.

De aandacht van Yvan en onze club bleef gaande voor 
dit initiatief en toen na een jaar bleek dat de behoefte 
aan vitale wisselstukken zich ging voordoen, heeft 
de club met de hulp van het Salvator-ziekenhuis 
van Hasselt een tweede gelijkaardige somatom DR 
scanner naar Oekraïne gebracht.

En ja, onze club begon in 1995 met het organiseren van golftornooien, de eerste twee hier in Spiegelven en 
daarna in Houthalen onder de middelpuntvliedende kracht van Frans.  Alle volgende voorzitters bleven golfen.  
Dit bracht inderdaad veel meer geld in het bakje dankzij het toenemend aantal van inschrijvende ploegen en 
de sponsoring.

En toen Joop voorzitter werd verklaarde hij bij de aanvang van zijn mandaat dat hij het jaar in het teken wilde 
stellen van het kind en meer bepaald het kind dat in armoede leeft of aan zijn lot is overgelaten.
Na een bezoek aan het project “Moeders voor Moeders” te Antwerpen werd onder impuls van Joop de vzw ’t Huis 
opgericht op 12.02.1997 en gehuisvest in het oude politiebureel in de Winterslagstraat.
In 1998 kwamen 499 moeders met kinderen over de vloer. In 2001 bedroeg dit aantal ruim 300 aanwezigen per 
maand om in 2004 op te lopen tot 400 bezoekers per maand. Op 1 december 2004 werd het huis door onze club 
officieel overgedragen aan het Centrum Algemene Welzijnszorg van de stad Genk.  

In de jaren 2000 en 2003 kocht onze club de vertoningen aan van het Nieuw Genker Toneel respectievelijk “Het 
Achterhuis” van Anne Frank en “Wie is bang voor Virginia Woolf”.De kaarten werden gratis uitgedeeld aan de 
leerlingen van het Atheneum, het Lyceum en het College.

Eind 2002 liet de heer Warson ons weten dat hij stopte in het Koetshuis, zodat we moesten uitzien naar een 
andere locatie.  We hebben dan enkele maanden vergaderd in het Dennenhof om tenslotte vanaf mei 2003 alhier 
te belanden bij Jos en zijn lieftallige echtgenote, waar het nog altijd goed is om toeven.

Vanaf 2003 werd er jaarlijks een concert georganiseerd op het einde van het jaar, in de Agora van het Limburgs 
Universitair Centrum met of zonder diner.
Onze muzikant Herman Vanspauwen zorgde voor 
gepaste muzikale optredens onder voorzitter Marc 
Vandebroek en Jos Sourbron.  De opbrengsten 
gingen respectievelijk naar Tralies in Wonderland en 
Multiple Sclerose.

De concerten kwamen uiteindelijk terecht bij de 
Folies die ieder jaar een schot in de roos waren en 
mede dankzij het Golftornooi voor de nodige gelden 
zorgden die ten goede kwamen aan de goede 
doelen.

Op zondag 20 februari 2005 vierden we 100 jaar Rotary met de drie Genkse clubs in het Cultureel Centrum van 
Genk.
Van 20 februari tot 5 maart was er in de grote foyer van het Cultureel Centrum een tentoonstelling te bezichtigen 
over Rotary en haar geschiedenis, maar ook over haar acties op het vlak van gezondheidszorg zoals polio en acties 
rond water en milieu. Tenslotte werd veel aandacht besteed aan jeugduitwisselingsprogramma’s.
Op zaterdag 5 maart was er hier in Stiemerheide een grandioos avondfeest met viering van het 100-jarig bestaan 
van Rotary.  Dit hele complex was afgehuurd, hotel incluis. Het was een fantastisch feest.

Vrouwen zijn in onze club echter nooit toegelaten, behalve dan op Ladies Night. Er is wel tweemaal over gestemd.  

Volgens de ouderen mocht het, de jongeren moesten tegenstemmen van hun vrouw.

Aan sport werd sporadisch bij ons ook gedaan. Al moet ik het zelf zeggen ben ik de enige die ooit heeft 
meegedaan aan de race van Rotary die elk jaar wordt ingericht; ik werd slechts eenmaal gedubbeld maar had 
wel de meeste supporters bij, hé Frans ?

We namen in team deel aan de sportdag ingericht 
door Maasland-Lanklaar in Opgrimbie.
We haalden de tweede prijs (+ 2.000 euro).
De eerste prijs ontglipte ons omdat ik één ronde 
reed met het stuur van mijn step achterste voor en 
Mark Vandebroek te weinig balletjes in de korf had 
kunnen gooien.
Ons team bewees echter samen op twee 
langlauflatten zo gedisciplineerd te laufen dat we 
Genk-Noord het nakijken gaven.  Jan Coenegrachts 
was wel zijn schoen “verloren”.

En wie herinnert zich niet onze quiz met foto’s van onze leden als kleine kinderen.
En dan maar trachten er de juiste namen op te plakken !

De grootste flater die ikzelf als protocol ooit geschoten heb, was in het kasteel. Gunther Hutte kwam te laat binnen 
en ik verwelkomde hem “Nu begroeten we de grootste directeur van het kleinste fabriekse van Genk”.
De juge zei achteraf : “Berke als het oorlog was, fusilleerde hij u.”  Toch werd Gunther een goede vriend en toen ik 
hem even voor zijn dood ging bezoeken, vroeg hij mij aan zijn Rotary-vrienden te vragen “Stop a.u.b. met roken”.
Hij was driemaal gestopt en driemaal herbegonnen en telkens wees ik hem terecht.  “Ik had naar u moeten 
luisteren” zei hij.

Wat onze voorzitters de laatste jaren hebben gepresteerd is u voldoende bekend.

Ik ga stoppen vrienden !  Toch nog even dit.  
Fantastische projecten. In onze jonge tijd werd op 
elke vergadering de aanwezigheid bijgehouden en 
werd de assiduïteit berekend. Indien men niet kon 
aanwezig zijn, probeerde men te compenseren op 
een andere club.De ouderen vinden het jammer dat 
de aanwezigheid op de wekelijkse vergaderingen 
niet goed is en er niet meer gecompenseerd wordt. 
Maar ja, de jeugd heeft wellicht minder tijd. 
Spijtig !  We hebben nochtans een mooie en 
zeer actieve club, dankzij de achtereenvolgende 
fantastische voorzitters die er alles voor doen samen 
met hun comités.

Onze club heeft op die 50 jaren enorm werk verzet en veel goed gedaan.  We waren allen vrienden. We mogen 
dat dit jaar vieren !
Lang leve Rotary !

Albert Bijnens

10 Projecten die een verschil maken
De voornaamste doelstelling van de Rotary club is dienstbetoon, binnen de eigen gemeenschap, 
op de werkvloer, op nationaal en internationaal vlak.
Rotariërs werken projecten uit in verband met de dienst aan de gemeenschap, die zich richten op 
de meest kritieke problemen van dit moment, zoals de gezondheid van de kinderen, armoede, 
honger, milieuzorg, analfabetisme en geweld. Zij steunen ook programma’s ten behoeve van de 
jeugd, educatieve mogelijkheden. 

Het permanente Rotary-moto is: “service above self”.
De hierna volgende projecten zijn een selectie van al de projecten die we doorheen de jaren 
steunden. We hebben bij de selectie wel de nadruk gelegd op de projecten na 2005 omdat de 
andere projecten reeds een vermelding kregen in het boek gemaakt ter gelegenheid van 40 jaar 
Rotary Club Genk door wijlen Eddy Foblets.

CT-scanner voor Oekraïne
Bethanië te Genk
3H Grant, Health, Hunger & Huanity in Uganda
Kinderdagverblijf Familia te Genk
Drinkbaar water voor de armsten van Cambodja
De Welzijnscup, powered bij Rotary Genk
Aangepaste speeltuigen voor Sint-Gerardus te Diepenbeek
HELP Madagascar
Sint-Vincentius Genk-Zutendaal
Tevona Hasselt Genk Lafelt
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CT-scanner voor Oekraïne CT-scanner voor Oekraïne
De aanleiding voor dit duurzaam project was het verhaal van een jong 
Oekraïens neurochirurg die in de zomer van 1994 als patiënt in het ZOL was 
opgenomen. Hij vertelde dat in zijn regionaal ziekenhuis van Chernihiw 
in het Noorden van Oekraïne, vaak neurochirurgische ingrepen werden 
uitgevoerd zonder dat er voorafgaandelijk een CT-scanner onderzoek werd 
uitgevoerd. 

Leden van onze club bezochten het ziekenhuis en moesten vaststellen dat de realiteit het verhaal 
van deze dokter nog overtrof. Een 1000 bedden-ziekenhuis zonder CT-scanner, waar er verder een 
tekort was aan “alles”, ten gevolge van het hopeloos falend economisch systeem van het land.Dit 
ziekenhuis kreunde onder het aanbod van zware pathologie in de nasleep van de kernramp in 
Chernobyl, gelegen op slechts 50 km ten Westen van het ziekenhuis. 

Onze club schaarde zich achter de idee om te zorgen voor een CT-scanner voor dit ziekenhuis en 
begin 1995 werd er samen met een groot konvooi aan hulpgoederen en chirurgisch materiaal, 
een eerste CT-scanner bezorgd. Er was logistieke ondersteuning door Siemens België en door 
de Genker Oekraïens Orthodoxe gemeenschap. Een ervaren verpleegkundige van het ZOL ging 
ter plaatse helpen bij  de opstart van het toestel en een ingenieur en een verpleegkundige van 
Oekraïne werden in België opgeleid. De kosten werden door onze club gedragen.

Alle successieve voorzitters van onze club bleven het project ondersteunen en een deel van de 
opbrengst van onze golfhappenings zorgde voor de nodige nazorg.
In 2000 werd de scanner vervangen door een meer performant type .
In 2002 verwierf onze club een Matching Grant waarbij een set wisselstukken en een service 
contract met Siemens kon aangekocht worden.
In 2011 werd een derde state of the art CT-scanner geschonken aan “ons” ziekenhuis.

Dit project van onze club heeft er nu reeds aan tienduizenden patiënten een accuratere 
diagnostiek en betere medische zorgen helpen verschaffen.
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Bethanië ontwikkelde op die manier een multifunctionele therapeutische ruimte met 
verschillende werkhoeken voor verschillende activiteiten. Zo is er een werkhoek om te schilderen, 
een werkhoek om T-shirts te maken, een knutselhoek, waar ook het atelier ‘Groene Vingers’ 
kan bloemschikken, een computerhoek (digitaal atelier) om foto’s te bewerken en muziek te 
componeren, een hoek voor gezelschapsspelen, een roboticahoek om robots in mekaar te 
steken en een kookhoek om te kokkerellen en om gelei te maken.

Bethanië Bethanië
Bethanië is een multifunctioneel centrum voor kinderen en jongeren 
met ernstige gedragsproblemen en emotionele stoornissen. Het gaat om 
kinderen van 3 jaar tot 21 jaar. Het loopt fout op school, thuis en in de vrije 
tijd. 

De ontwikkelingsstoornis is zo ernstig dat het nodig is om de jongere tijdelijk uit zijn vertrouwde 
omgeving te halen. De gemiddelde behandeltijd is ongeveer een jaar. Na dat jaar gaat de jongere 
(meestal) terug naar huis.

Een deel van de jongeren verblijft evenwel letterlijk jaren in het centrum. Bethanië zet een 
multidisciplinair team in van opvoeders, maatschappelijk werkers, therapeuten, pedagogen en 
psychologen. 

Bethanië behandelt kinderen in de vestiging in Genk en in Hasselt, zowel residentieel als mobiel-
ambulant. Het gaat om – op jaarbasis – 150 jongeren.

In 2008 schonk onze club een bedrag van 25.000€ aan Bethanië  voor de inrichting van de 
kelderruimtes in de nieuwbouw die een meervoudige functie kregen: therapeutische ruimte, 
technische ruimte, opslagruimte en hobbyruimte. 
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Voor het facet Health boorden we drinkwaterputten en installeerden 
we een medisch centrum.
Voor de pijler Hunger werden zaden geleverd, demotuinen en 
viskweekvijvers aangelegd en geitjes aangekocht voor het bereiden 
van kaas.
Ook Humanity kwam aan bod: scholen werden uitgebreid en boeken 
en andere schoolmaterialen werden aangekocht.

Dr Mukasa speelde hierbij  een belangrijke rol als verbindingsfiguur 
tussen het Westerse denken en de Afrikaanse cultuur. In 2011 werden 
41 projectonderdelen overgedragen aan de plaatselijke bevolking. 
Begin 2015 volgde een evaluatiebezoek en we zagen dat het goed 
was.

 “3H” Grant: Health, Hunger & 
Humanity in Uganda

 “3H” Grant: Health, Hunger & 
Humanity in Uganda

Onze Club Genk en Rotary Club Genk-Noord  gingen eind 
2006 een grote uitdaging aan toen we een 3H-Grant 
aanvroegen voor de steun aan zes Oegandese dorpen. 
We bundelden onze krachten en koppelden deze aan die 
van een Rotary Club uit Oeganda. Een jaar later zette 
Evanston het licht op groen voor een van de grootste 
Grants die D 1630 ooit kreeg toegewezen, goed voor 
265.908US$. 

Na zorgvuldige inspectie van de situatie in Nsamu-Kyaali in Oeganda 
én het opbouwen van goede contacten met de bevolking en de lokale 
overheden werd in mei 2007 van start gegaan met de uitvoering.
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Daarnaast ondersteunde onze club een taalstimuleringsproject voor KDV Familia in 2012. 
De ontwikkeling van taal en spraak is immers een belangrijke basis voor de ontwikkeling van 
vaardigheden.  Onderzoek wijst uit dat de socio-economische positie van gezinnen en hun 
kinderen  een cruciale factor is die ontwikkelingskansen bepaalt.  Het vlot kunnen spreken van 
een taal bevordert de participatie van kinderen in de maatschappij. Kinderopvang kan hierbij een 
belangrijke rol spelen. 

Kinderdagverblijf Familia Kinderdagverblijf Familia
Kinderdagverblijf Familia is gevestigd op verschillende locaties  in Genk en 
biedt opvang aan voor kinderen van 0  tot 12 jaar. Ze stellen momenteel 
zo’n 90 mensen te werk waarvan 90% een pedagogische, kind-begeleidende  
functie heeft.

De verschillende afdelingen zijn gelegen in Genk en vormen een duidelijke afspiegeling van de 
buurt waarin ze gelegen zijn.  Ze bereiken een zeer divers en multicultureel publiek en streven 
naar een gezonde sociale mix omdat ze ervan overtuigd zijn dat dit een ideale omgeving vormt 
voor de opvoeding van kinderen.

Onze club ondersteunde in de loop der jaren verschillende projecten waaronder de aankoop 
van speelgoed voor de lokale dienst buurtgerichte opvang Pardotje in Zwartberg in 2009. Deze 
lokale dienst buurtgerichte kinderopvang is uitermate sociaal geïnspireerd omdat men zich richt 
naar sociaal zwakkere buurten. Deze lokale dienst realiseert een toegankelijke kinderopvang die 
laagdrempelig is en respect heeft voor diversiteit en bevordert het gebruik van kinderopvang 
door kwetsbare gezinnen.  
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Drinkbaar water voor de armsten van Cambodja Drinkbaar water voor de armsten van Cambodja
Aan de rand van de toeristenstad Siem Reap, in het centrum van Cambodja, 
en op een boogscheut van de befaamde tempels van Angkor Wat, leven zeer 
veel mensen in erbarmelijke omstandigheden in sloppenwijken. 

De erkende NGO New Hope Cambodia ijvert al jaren voor een menswaardiger bestaan voor deze 
bevolkingsgroep. Er werd een nieuwe school, een medisch instituut en een trainingsrestaurant 
gebouwd. De kinderen uit de sloppenwijken krijgen hier gratis voedsel en onderwijs. Dit 
onderwijs is immers de enige mogelijkheid om aan de armoede te ontsnappen. 

In het medisch instituut worden deze arme mensen gratis verzorgd. Dit is iets wat anders 
gewoonweg onmogelijk is, met alle desastreuze gevolgen vandien.

New Hope leidt ondertussen ook volwassenen uit de sloppenwijk op in hun restaurant, 
reisbureau en fietsenherstelplaats, waardoor ze nadien werk kunnen vinden in de stad en hun 
leven heropbouwen.

Dit lovenswaardig initiatief werd door onze club ondersteund. Via een Global Grant van de Rotary 
Foundation en met de steun van verschillende andere Rotaryclubs heeft onze club een waterput 
van 55m diepte geboord en een zeecontainer ingericht met een waterzuiveringsinstallatie op maat. 
Het opgeboorde water wordt gezuiverd en drinkbaar gemaakt naar westerse standaardnormen. 
Zo kunnen de schoolkinderen, de patiënten en de mensen van de sloppenwijken genieten van 
gezond drinkbaar water.

In de toekomst zal New Hope dit water kunnen bottelen en door de verkoop van het gebottelde 
water de arme gemeenschap blijvend verder helpen. 
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 De Welzijnscup, powered bij Rotary Genk De Welzijnscup, powered bij Rotary Genk
In het voorjaar van 2013 ontsproot het idee om vanuit onze club een project 
op te zetten voor de ondersteuning van kansarme jongeren in het Genkse. 
Ons oog viel snel op “De Welzijnscup”, een project binnen het community 
gebeuren FRZA!  van KRC Genk.  “De Welzijnscup, powered bij Rotary Genk” 
streeft ernaar om een 100-tal kwetsbare jongeren te ondersteunen.  Jongeren 
die allen omwille van juridische of sociale problemen uit hun huisgezinnen 
weggehaald werden. 

De deelnemers bestaan uit geplaatste jongeren uit het Genkse met probleemgedrag door 
onleefbare thuissituaties of door justitionele beslissingen en uit minderjarige alleenstaande 
asielzoekers.  Ze zijn te typeren door asociaal en explosief gedrag t.o.v. anderen, laag zelfvertrouwen 
en problemen op familiaal vlak.

Voor deze kinderen wordt binnen de infrastructuur van KRC Genk een voetbalcompetitie 
georganiseerd  voor teams van +13-jarigen en – 13-jarigen.  Naast het klassieke voetbal wordt er 
vooral een fair play-competitie georganiseerd die zeker zo belangrijk is.

Er wordt aan basiswaarden op 3 niveaus:

1. Werken rond zelfvertrouwen, discipline, omgaan met winnen en verliezen;
2. Sociale omgang verbeteren via communicatie, respect en teamwork;
3. Werken aan gezondheid, conditie en bewegen.
 
Aan het einde van het seizoen wordt in eerste instantie de fair play beloond, en wordt er uiteraard 
ook een winnaar van de competitie bekroond. De ondersteuning vanuit onze club met voor 
elk spelertje in het 1ste seizoen voetbalschoenen en scheenlappen, in het 2de seizoen een 
sportjacket en een drinkbeker en elk seizoen een kerstfeestje en een slotevent met uitreiking  van 
de bekers, gaat nu haar derde seizoen in.
 
Dat onze club een goede keuze heeft gemaakt, blijkt uit de warme en dankbare reacties van 
alle betrokkenen : in de eerste plaats de kinderen zelf,  maar ook van alle begeleiders. KRC Genk 
ontving inussen de prestigieuze ECA-Award als Best Community and Social Responsibibilty 
Programme 2013.
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Aangepaste speeltuigen voor Sint-Gerardus 
te Diepenbeek 
Het Dienstencentrum Sint-Gerardus begeleidt peuters, kleuters, 
kinderen, tieners, jongvolwassenen en volwassenen met een motorische, 
neuromotorische of meervoudige handicap.

De kleuter-, lagere, en secundaire Sint-Gerardusscholen (type 4) werken nauw samen met het 
dienstencentrum voor de kinderen en jongeren van het centrum en begeleiden leerlingen met 
een motorische handicap in het gewoon onderwijs (GON).

We steunden het Dienstencentrum Sint-Gerardus verschillende keren maar het project uit 2013 
springt er uit. Op dat moment hadden ze nood aan speeltuigen op maat voor personen met 
motorische, neuromotorische of meervoudige handicap.  We bekostigden de aanleg van een 
speeltuin en de aankoop van verschillende aangepaste speeltuigen. Uiteraard is dit een tastbaar 
project waar men zeer tevreden over is.  Wij hebben hiervoor ook bijkomende steun gekregen 
van het District in de vorm van een District Grant.
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HELP Madagascar HELP Madagascar
In De Standaard en het tijdschrift EOS verschenen in 2010 berichtgevingen 
over An Bollen, werkzaam in Madagascar met een verwijzing naar haar 
website waarmee onze club contact gelegd heeft voor meer info over An 
Foundation.
De stichting werd in België in 2009 opgericht voor het verwerven van 
fondsen voor het project HELP waarmee An tijdens haar verblijf aldaar in 
contact werd gebracht.

Dr. An Bollen is biologe met de grootste onderscheidingen afgestudeerd en was 10 jaar werkzaam 
bij de Madagascar Fauna Group in een leidinggevende functie. MFG is een conglomeraat van 130 
dierentuinen wereldwijd die zich inzetten voor het behoud van de laatste primaire regenwouden. 
Deze worden leeggeroofd met uitwassen van grote corruptie op alle niveaus; het verdwijnen van 
unieke diersoorten en wouden waar de straatarme bevolking de prijs betaalt. Dagloon $ 1.5. An 
heeft overigens haar doctoraat behaald in haar studie en onderzoek van de lemuren in deze 
regenwouden.

HELP, opgericht in 2000 en erkend als NGO door de overheid, wordt beheerd en geleid door het 
echtpaar Colin (Australiër) en Kim (Amerikaanse) Radford opgeleid in sociale wetenschappen. 
Het project richt zich tot de armste kinderen in de regio die schoolopleiding, schoolmateriaal, 
kleding, hygiëne en maaltijden krijgen aangeboden. 

De voorstelling van het project door An Bollen (An Foundation) werd in onze club enthousiast 
onthaald, resulterend in sponsoring van € 6000 in 2012 en € 10.000 in 2015. Projectdoelstellingen 
en budgetteringen werden door het bevoegde comité van onze club goedgekeurd. Het bestuur 
en de leden werden op de overeengekomen tijden over het verloop van de projectfasen en de 
daaraan verbonden uitgaven nauwgezet door Colin gerapporteerd en dit tot tevredenheid van 
de resp. besturen. 
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Sint-Vincentius Genk-Zutendaal Sint-Vincentius Genk-Zutendaal
Iedere mens kent moeilijke momenten in zijn leven. Het is belangrijk dat je 
dan ondersteuning krijgt, van je familie, vrienden of buren. Helaas heeft niet 
iedereen een ‘vangnet’. Aan deze mensen wil de Sint-Vincentius vereniging 
hulp bieden. 

Zij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers die in nauwe samenwerking met overheden, andere 
instanties en verenigingen tijdelijke materiële hulp bieden met voedselpakketten, kleding en 
huisraad. Hun aandacht gaat speciaal naar de ontwikkeling van de kinderen. Bij heel deze aanpak 
is samenwerking met en doorverwijzing naar andere organisaties essentieel.

In 2014 zijn er gemiddeld per maand 370 voedselpakketten verdeeld, dit was voeding voor 
gemiddeld 1041 personen. In de kleding en huisraad kwamen er gemiddeld 290 klanten per 
maand. Er zijn 780 gezinnen en alleenstaanden, 2181 personen, 820 kinderen, voor hulp 
gekomen. Dit kan alleen dankzij de steun en de inzet van de gemeenschap van Genk en 
Zutendaal. Door de zeer grote steun van de “Vrienden van Vincentius” kunnen de vrijwilligers zich 
volledig richten op de directe hulp en kunnen ze de voedselpakketten aanvullen met belangrijke 
levensnoodzakelijke producten.

Gedurende verscheidene jaren steunde onze club St.-Vincentius. In 2009 voor €1000, in 2014 
voor €9000 en in 2015 voor €5000. Dit leverde een totaal van €15000 op. Deze giften werden 
gespendeerd aan de nieuwbouw en de aankoop van een pallet-stapelaar en stapelrekken.
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Bij de uitbreiding van de campus in Zuidoost Limburg nam onze club de kosten voor de omheining 
en de beveiliging op zich. Dit gebeurde met een deel van de opbrengst van de jaarlijkse Genker 
Folies. Deze unieke poort, die ontworpen werd door een kunstenares in samenwerking met een 
bewoner van Oostheuvel en een metaalbewerker-constructeur beeldt op een prachtige wijze de 
doelstellingen van Tevona uit : een prachtige vogel die symbool staat voor een verlangen naar 
hoger, naar de vrijheid, maar die tegelijkertijd een zekere  kwetsbaarheid uitstraalt.

De dankbaarheid die tijdens de plechtige ingebruikname getoond werd, bewijst dat onze 
club weer eens één van de doelstelling van Rotary, zijnde dienstbaarheid ten opzichte van 
minderbedeelden in de maatschappij, ten volle heeft waargemaakt.

TEVONA TEVONA
TEVONA (Tehuizen voor Nazorg) ondersteunt volwassen personen met een 
verstandelijke beperking. Zij biedt een  sterk gedifferentieerd zorgaanbod 
met betrekking tot wonen, dagactiviteiten en vrije tijd. Tevona streeft daarbij 
ook naar kleinschaligheid.

De organisatie wordt gekenmerkt door haar regionale spreiding  met 3 vestigingen, in Hasselt, 
in Genk en in Oostheuvel / Lafelt (regio Zuid-Oost Limburg). Deze VZW wordt gedeeltelijk 
gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, maar vooral voor verbouwingen en nieuwbouw 
verzamelt men sponsorgelden.

Tevona en onze club hebben van oudsher een nauwe band. Onze club heeft reeds in 2006 een 
aanzienlijke bijdrage geleverd voor de realisatie van het wooncentrum in Oostheuvel. Dit jaar 
heeft deze band op een bijzondere artistieke wijze nog gestalte gekregen in het project De Poort.
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1965-1966 René Royer

1966-1967 René Royer

De eerste keer dat onze club een beroeps-inlichtingsvergadering hield, geschiedde dat op een 
gans ander manier dan het in latere jaren gebeurde. Op 23 april werden de leerlingen van  het 
college en het atheneum van Genk vanaf 9.30 u voorgelicht door de leden over hun beroepskeu-
ze in Hotel Uilenspiegel. De organisatie stond onder de leiding van Georges Dehem en Honoré 
Hanot. Er werd een speciale brochure gemaakt waarin de leden werden ingedeeld in verschillen-
de groepen: 

1.  Geneeskunde; 
2. Handel;
3. Ingenieur; 
4. Kunst en kunstonderwijs; 
5. Onderwijs en letteren;
6. Psychologie en sociale wetenschappen; 
7. Rechten; 

Om meer studenten te kunnen bereiken 
werd ook beroep gedaan op enkele personen 
buiten de club.

René had het zo goed gedaan dat hij  nog een jaartje mocht aanblijven als voorzitter. Dit jaar stond 
in het teken van de keure-overhandiging. Er werden uitnodigingen verstuurd naar Rotaryclubs, 
burgemeesters, volksvertegenwoordigers, senatoren en anderen. 

Onze club ontving tientallen  telegrammen en brieven met gelukwensen. Artikels van de keure-
overhandiging verschenen in het lang en het breed in Het Belang van Limburg maar ook in Het 
Nieuwsblad en Het Volk. Blijkbaar had Rotary toen veel meer aanzien dan nu. 

De beroepscauserieën  waren nog niet 
uitgeput maar ook reisverslagen van Emile 
Klinkers (hij had een reisagentschap) 
en anderen leverden stof om het 
clubprogramma te vullen. De gouverneur 
maar ook externe sprekers spraken  Frans.  
Er werd een reglement opgesteld voor de 
verkiezing van het comité. 

Rotariër word je op vrijwillige basis.
Rotariër zijn is echter niet vrijblijvend. 

50 jaren, 50 voorzitters 

De voorzitters van de afgelopen 50 jaar hebben deze slogan steeds ter harte 

genomen en vorm gegeven in hun programma. 

Dit komt helemaal tot uiting in de hier volgende kroniek van 50 jaar Rotary.

Pagina per pagina nemen we u mee in de geschiedenis van onze club. Sommi-

ge jaren zijn kort beschreven, andere langer. Van sommige jaren zijn wat meer 

foto’s bewaard gebleven, van andere jaren wat minder. Bij sommige jaren schrij-

ven we over vriendschap, reizen, plezier,… bij andere jaren schrijven we over 

fundraising, projecten,… 

Er is echter in alle jaren even hard gewerkt aan een betere wereld. 

De eerste 40 jaren worden telkens op een halve pagina weergegeven. Een vol-

ledig verslag van deze jaren is immers terug te vinden in het boek dat wijlen 

Eddy Foblets samenstelde ter gelegenheid van ons achtste lustrum. De laatste 

10 jaren beschrijven we telkens op een volledige pagina. 
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1969-1970 Jo Michel

1970-1971 Remi Fagard

Jo Michel is een bedrijfsleider en de gevolgen zijn duidelijk: er wordt een functiebeschrijving 
gemaakt voor voorzitter, ondervoorzitter,  secretaris, adjunct-secretaris, protocol, coördinator, 
schatbewaarder, alle klassieke commissies maar ook voor een commissie classificatie, een 
commissie Rotary Informatie, een commissie Public Relations en een commissie assiduïteit, een 
verantwoordelijke voor de programma’s, een directeur van de vriendschap, een verantwoordelijke 
voor de wimpels en voor een archivaris. 

Op 21 maart was het de dag van de beroepservaring. Iedereen werd verwelkomd door de ijverige 
voorzitter van de commissie beroepsactie. Alles was zeer goed georganiseerd. Niet minder 
dan 20 personaliteiten van verschillende vakken en takken waren aanwezig. Zesendertig tafels 
waren gereed en aangeduid voor de studenten en raadgevers. 80 studenten van het laatste jaar 
hoger middelbaar onderwijs aanwezig waren uit zes scholen: Koninklijk Atheneum, Academie, 
Rijkstechnisch Instituut voor Meisjes, Lyceum, Regina Mundi en College.

Remi Fagard was zijn tijd ver vooruit, een visionnair.  Met het vooruitzicht op 1992 had hij in zijn 
voorzittersschap een taallabo opgericht waar men Frans, Engels, Duits,… ja waar men praktisch 
alle talen van de EU kon leren. 

Guido Walgrave heeft in samenwerking met Henri Ghijsen een verkeerspark ontworpen, waarin 
alle mogelijke verkeersproblemen ingewerkt zijn. De oppervlakte van het park bedraagt één 
hectare en de aanlegkosten bedragen 30.000 Euro. Henri Ghijsen bekwam de vaste belofte van 
minister Bertrand dat het ministerie van Verkeer de aanlegkosten zou betalen. Op 30 september 
draagt Henri Ghijsen in naam van Rotary Genk het mobiel verkeerspark aan de scholen van Genk 
over. 

In 1970 werd een prijsverhoging voorgesteld 
door de uitbater van hotel Uilenspiegel en 
de clubleiding maakte hiervan gebruik om 
prijs te vragen in andere gelegenheden. Men 
kreeg een aanvaardbaar voorstel van het 
Kasteel in Bokrijk en besloot in oktober 1970 
van lokaal te veranderen. Gedurende bijna 
twintig jaar zou de club hier haar standplaats 
hebben.  

1967-1968 Paul Indekeu

1968-1969 Paul Indekeu

De correspondentie tussen de gouverneur Robert Dessard en de voorzitter Paul Indekeu 
gebeurde in het Frans. In een brief aan de gouverneur doet Paul zijn beklag dat de leden veel 
onregelmatiger de vergaderingen bijwonen. Hij schrijft: “Comme dans les autres clubs, la moitié 
des membres sera absente. Les absents n’ auront pas cet effet stimulant de la visite du Gouverneur. 
Ceci est d’ autant plus regrettable, que notre jeune club passe pour le moment une période un 
peu plus critique après l’ élan de début”. 

Onze club heeft in haar schoot ook een jeugdcommissie die onder meer de zaak van de 
verkeersveiligheid der jongeren behartigt. In dit raam kwam de club in haar lokaal bijeen om 
hulde te brengen aan de twaalfjarige Ludo Neyens die winnaar werd van de verkeerskwis die een 
paar maanden geleden onder de Genkse schooljeugd werd gehouden ter gelegenheid van de 
uitdeling van brevetten aan de schoolbrigadiertjes. De laureaat kreeg als geschenk een prachtig 
boek over aardrijkskunde overhandigd.

Ook Paul Indekeu deed het blijkbaar goed als voorzitter want ook hij mocht nog een jaartje 
aanblijven als voorzitter. 

De weekverslagen zijn veel beknopter en er komen geen Franstalige teksten en dus ook geen 
Franstalige samenvattingen meer voor.  Wel Engelstalige teksten nu. Er zijn immers twee 
Engelstalige leden in de club (John Barnabee en John Tardiff ). 

In het raam van de Internationale vriendschap werden door onze club van 22 tot 24 juli zeventien  
jongeren uit twaalf Europese landen ontvangen. Door hun verblijf in de familiekring van onze 
leden hebben deze jongens en meisjes heel wat geleerd van het leven in ons land en werden 
tevens hechte vriendschapsbanden gesmeed. Tevens leerden de jongeren menig aspect van 
ons land kennen tijdens geleide bezoeken naar de haven van Antwerpen, het Rubenshuis en de 
Fordfabrieken Er werd tevens een bezoek gebracht aan Maastricht. Op de avond van 24 juli waren 
de jeugdige gasten uitgenodigd op een feestvergadering van onze club die besloten werd met 
een gezellig samenzijn.
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1973-1974 Laurent Verlinden 

1974-1975 Jaak Coppens

De beroepsvoorlichting ging door in de zaal van Berghaus te Hoevezavel. Er waren dit jaar reeds 
26 informanten voor 112 aanvragen. Slechts drie ingeschreven leerlingen kwamen niet opdagen. 
De meeste vraag was voor kinesitherapie (11) , psychologie en logopedie (10) en verpleegkunde 
(8). Iets minder belangstelling was er voor burgerlijk ingenieur (9), biologie (8) en rechten (8).  

In 1974 werd Jacky Stewart op de club ontvangen. Er waren leden 
van verschillende clubs afgezakt om hem te zien en te horen. Hij was 
in die tijd één der grootste autoracers. In 1968 begon hij zijn talenten 
te tonen op Matra/Ford en in 1973 zette hij de kroon op zijn werk met 
zijn derde wereldkampioenschap. Onverstoorbaar vertelde hij met 
Schotse humor wat hij wilde bekomen: veilig en zuinig rijden. 

Van het jaar van Jaak onthouden we de volgende  hoogtepunten:

• Bezoek aan RC Helmond met een voorstelling van “Suiker” van Hugo Claus (13 + 13)
• Bezoek van directeur, trainer en spelers van FC Winterslag  

in het teken van “Sportman van het Jaar”
• Spreker Herman Dessers over “Limburg nu, de expansie en historisch overzicht”
• Bezoek Gentse Floraliën 
• Bezoek arboretum onder leiding van Alain de Jamblinne

1971-1972 Honoré Hanot 

1972-1973 Etienne Declercq

In 1971 waren er 5 clubs in Limburg nl. RC Hasselt (1953), RC Tongeren (1956), RC Sint-Truiden 
(1966), RC Genk (1966) en RC Overpelt (1970). Alhoewel er door de gouverneurs van het 
toenmalig district 163 niet speciaal aangedrongen werd op het stichten van een nieuwe club 
in Genk, deed Honoré Hanot de nodige prospectie vooral in het gebied ten noorden van Genk. 
In die tijd hechtte men nog zeer veel belang aan het gebied waar een club mocht rekruteren. 
De gebiedsomschrijving was trouwens opgenomen in de statuten van een club. In 1970 had RC 
Genk reeds het noorden van de provincie afgegeven aan RC Overpelt.

In oktober 1971 wordt een vergadering in de club gewijd aan een 
nieuwe club in Genk. Honoré Hanot verdedigde met vuur dit project. 
Hij wees erop dat men niet armer zou worden door een gedeelte van 
het territorium af te staan maar dat men er eerder rijker zou van worden 
door meer vrienden te maken. Na veel discussie gaat de meerderheid 
van de club akkoord met de stichting van een nieuwe club.

Bij de stichting van  onze club bestond het territorium uit 28 gemeenten met een bevolking 
van 48.000 inwoners. Bij de stichting van RC Overpelt Noord-Limburg in 1970 verloor onze club 
Noord-Limburg. Bij de stichting van RC Genk-Noord in 1972 verloor onze club nog eens de helft 
van haar territorium. Hier waren er wel heel wat bedenkingen maar de overtuigingskracht van 
Honoré Hanot haalde de overhand. In 1973 tenslotte verloor onze club ook de gemeenten van 
de Maaskant bij de stichting van RC Maasland-Lanklaar. Ook hier was er geen protest. Onze club 
had in deze gemeenten slechts één lid, namelijk Paul Grutman uit Maaseik. 

Op dat ogenblik echter waren de statuten 
van Rotary dermate afgezwakt dat een club 
ook kon rekruteren op het grondgebied 
van een andere club, zodat een territorium 
niet veel meer betekende en protest 
achterwege bleef.
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1977-1978 René Bollen

1978-1979 Jos Deckers

Eén der eerste YEP studenten die Rotaryclub Genk 
in 1977-1978 ontving was Hugh Sutherland. Hij was 
geboren in de Canadese stad Noose Jaw in Saskatchewan 
en werd betrokken in een uitwisselingsprogramma, 
waarbij Dominique, dochter van Georges Dengis, 
gedurende dezelfde periode in Hugh’s geboortestad in 
Canada verbleef. Hij verbleef achtereenvolgens bij de 
gastfamilies Dengis, Bijnens en Kriekemans.

Op 16 september werd te Genk een nieuw cinemacomplex  geopend in de Rootenstraat als 
aanhangsel van Shopping 2. Onze Club verkreeg het voorrecht drie voorstellingen te mogen 
inrichten. Er werden in totaal door de club 803 kaarten verkocht wat samen met de drankverkoop 
meer dan 2.500 Euro opbracht. Er werden twee cheques van elk 1.250 Euro uitgekeerd aan “Ter 
Heide” en “Eikenhof”.

Onze club steunt tehuis de Zonneslagactie. In het tehuis verblijven ongeveer een 40-tal jongens 
van 14 tot 20 jaar. Het zijn jongens die in een problematische opvoedingssituatie  verkeren en/of 
een als misdaad omschreven feit  hebben gepleegd en worden aangemeld door de plaatselijke 
instantie. Samen met de betrokkene wordt het verloop van een eventuele opname bekeken. 
Er wordt nagegaan of de jongere voldoet aan de opnamecriteria en of wij tegemoet kunnen 
komen aan de gestelde hulpvraag. Via een kennismakingsgesprek volgt dan uiteindelijk de 
opname. Uitgesloten zijn jongeren met mentale handicap (IQ < 47), psychiatrische stoornissen 
en drugverslaafden. Vriendschap, eerlijkheid, eenvoud en gastvrijheid zijn de voornaamste 
middelen om van deze jongeren volwaardige burgers te maken. Tevens hecht het tehuis veel 
belang aan het contact met de familie en de nazorg

1975-1976 René Beaumont

1976-1977 Roger Langenaken

In het jaar van Rene lag de nadruk op assiduïteit. En onze club was toen strenger dan nu. De 
assiduïteitsregels voorgeschreven door de statuten moeten in acht genomen worden. Om dit 
te bereiken:

1. Moet er bij de leden op aangedrongen worden hun 
afwezigheid vooraf kenbaar te maken.

2. Bij meerdere afwezigheden van een lid, moet dit lid 
aangesproken worden en worden gewezen op zijn 
plichten.

3. Indien de afwezigheid blijft aanhouden moet het 
lid bij middel van een schrijven zijn afwezigheid 
verantwoorden.

4. Indien het lid niet regelmatig naar de vergadering 
kan komen, dit lid vragen om te compenseren in een 
andere club. 

5. Indien de toestand niet verbetert, dit lid vragen om 
zelf ontslag in te dienen of vragen om in een andere 
club opgenomen te worden.

We onthouden ook het bezoek aan Keulen. 

Sinterklaas Albert, vergezeld van Zwarte Piet Ernst, 
bracht een bezoek aan onze club en bood een 
aangepast geschenk aan al de leden en belichtte 
tevens de hoedanigheden van elk van hen.

Als tweede hoogtepunt van dat jaar hadden we 
het genoegen Mevrouw Roppe-Bertrand, Rechter 
bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt en 
dochter van Fons Bertrand als gastspreekster te 
mogen aanhoren.

Tenslotte bestond een deel van het bezoek van de gouverneur uit 
de huldiging van drie leden die onlangs hun ambtsbezigheden 
neerlegden. Dit wilden de vrienden niet ongemerkt laten 
voorbijgaan. Het waren René Royer, ingenieur-directeur van de 
kolenhaven te Genk, Fons Bertrand, vrederechter te Genk en Henri 
Ghijsen, politiecommissaris te Genk.
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1981-1982 Pierre Romain

1982-1983 Jan Bongaerts

Op 11 juni werd een bezinning  gehouden 
in de Baenwinning. Als inleiding werd door 
voorzitter Pierre Romain het doel van deze dag 
uiteengezet. “Waarom eigenlijk bezinnen? Omdat 
dit noodzakelijk is voor een vereniging  die niet 
alleen gezelligheid of statussymbool nastreeft, 
maar ook een morele dimensie beoogt. We willen 
voorkomen dat Rotary zou verglijden in de routine 
van een behaaglijk materialisme.”

Onze club nam deel aan de schietwedstrijd bij FN te Zutendaal.

In 1981 en 1982 braken in Polen opstanden uit (Solidariteit!). Het land werd daarop geboycot. De 
prijzen van de levensmiddelen stegen en vooral in de steden heerste grote hongersnood. Het 
westen besloot tot humanitaire hulp aan de Poolse bevolking. Ook onze club besloot een actie 
te ondernemen voor de noodlijdende bevolking. Op zaterdag 24 december 1981 werden aan de 
ingang van voedingswinkels en  grootwarenhuizen niet bederfbare goederen ingezameld. De 
ingezamelde goederen werden verzonden naar het seminarie in Krakow in het zuiden van Polen. 

Op 11 september werd een familiedag 
georganiseerd door de jeugdcommissie. Er werd 
bijeengekomen aan de kerk van Wiemesmeer en 
vandaar ging het met een autobus naar Maaseik. 
Hier werd een geleid bezoek gebracht  aan de 
stad. Daarna ging het per boot naar de twee 
vakantiecentra De Spanjaard en Heerenlaak, waar 
een verfrissing kon genomen worden. Daarna 
volgde een barbecue en dansfeest. Een dag goed 
bijgewoond met 55 deelnemers.

Het opvangcentrum voor mishandelde vrouwen 
leeft uitsluitend van giften. Er is geen enkele vorm van subsidies. Het financieel tekort bedraagt 
per maand gemiddeld 150 Euro. Er moet gezorgd worden voor kleding voor vrouwen en 
kinderen, voedsel, speelgoed, leesboeken, lakens en dekens, enz.  Door onze club werd dat jaar 
2.000 Euro geschonken voor dit werk.

1979-1980 Mathieu Vandersanden

1980-1981 Albert Bijnens

Op een Ladies Night in 1979 kwam Bob Van Bael, 
de gekende TV-journalist aan het woord. Hij was 
vooral gekend door de programma’s Echo en 
Terloops. Hij belichtte de kleinmenselijke kanten, 
die wel aangenaam overkwamen bij de kijker 
maar wel enigszins gevreesd werden door de 
slachtoffers van de TV-lens. Bij het maken van 
reportages waren er soms grote moeilijkheden 
maar anderzijds waren er  ook interessante 
anekdoten te beleven. De voordracht riep talrijke 
vragen op bij de aanwezigen zodat het vrij laat 
werd. 

Een project van het district waarvoor aan de clubs medewerking gevraagd werd betreft een 
ambachtsschool in Burundi. Deze school heeft een sectie “Landbouw” voor jongens en meisjes 
en het district voelde zich verplicht deze sectie te ondersteunen. Steun werd reeds gevraagd 
in het vorig Rotary-jaar maar een jaar later had het district nog van geen enkele club geldelijke 
steun ontvangen. De totale kost van het project beliep 7.500 Euro. Er werd dan besloten 250 Euro 
te storten. Indien alle clubs van het district hetzelfde deden werd het doel bereikt.

Sint-Gerardus verzorgt 140 gehandicapte 
kinderen waarvan 85 internen en 55 semi-
internen. Hiervoor zijn er 130 personeelsleden die 
ingezet worden voor medische-, onderwijs- en 
huishouddiensten. De uitgaven voor aanschaf 
van materiaal en het onderhoud van gebouwen 
kunnen slechts door giften worden gedekt. De 
gehandicapten worden verzorgd tot hun 21ste 
jaar. De verzorging bestaat uit therapeutische 
behandeling, logopedie,… Onze club schenkt 
110 Euro voor de maaltijd, een cheque van 250 
Euro terwijl 450 Euro wordt opgehaald.

Op 30 mei vond een familiedag plaats met leden van RC Helmond (19 personen) en RC 
Leverkusen (13 personen). In totaal bestond het gezelschap uit 130 personen. Rond 13 uur was 
er een bijeenkomst te Wiemesmeer in het lokaal van de kleiduifschieterij. Vandaar vertrokken 
de deelnemers per bus naar Alden Biezen en verder naar Kanne, waar de ondergrondse 
kampernoeliekwekerij werd bezocht. Langs de Mechelse heide terug naar Wiemesmeer, waar 
een barbecue plaatsvond. Specialiteit was een volledig dier aan het spit. Het jachthoornensemble 
van Sint-Hubertus vrolijkte de barbecue op.
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1985-1986 Fernand Dierckxsens

1986-1987 Ernst Merckx

Dit was het jaar van ons vierde lustrum.  Er werd een receptie aangeboden door de burgemeester 
van Genk de heer Gaethofs, gevolgd door een lunch in het Kasteel van Bokrijk. Vervolgens 
bezochten  we  de commanderij Alden Biezen te Bilzen. Om 19.30 u werd dan een avondfeest 
gehouden in restaurant “De Barrier” te Houthalen.

Elk jaar kent Rotary een studiebeurs toe van de Rotaryfoundation, waardoor de bursalen hun 
studies in het buitenland kunnen voortzetten. De kandidaten moet goedgekeurd zijn door de 
club en zij moeten tussen 20 en 30 jaar oud zijn. In 1985 werd door onze club de kandidatuur van 
Jan Strick voorgedragen. Hij was 24 jaar en had studies voor restaurateur van muziekinstrumenten 
gedaan in Mircort (Vogezen). Na drie jaar bekwam hij een Frans diploma van vioolbouwer. Hij 
werd als tweede geselecteerd  uit 60 kandidaten voor de eindselectie. In december 1985 kreeg 
hij een oproep om voor de jury te verschijnen. Een week later kreeg hij bericht dat hem een 
beurs van 2.500 Euro werd toegekend. Later vestigde hij zich als restaurateur en vioolexpert in het 
bekende huis Bernard, wiens opvolger hij werd.

In 1987 trokken we op uitnodiging van onze zusterclub Leverkusen 
met een delegatie van 19 personen voor een tweedaags bezoek 
naar Trier. Het was een zeer geslaagde reis. 

Ook deden we dat jaar een wijnactie voor de sociale kas. Er werden 
56 kartons van 12 flessen verkocht. De opbrengst bedroeg 600 
Euro.

Na het succes van vorig jaar organiseerden we  ook dit jaar 
een verkoop van kerstkaarten. De kaarten zijn reproducties in 
4-kleurendruk van werken van Leonce Verlinden-Vande Gucht.  Een 
set wordt verkocht voor 12 Euro. De wenskaarten zijn niet voorzien 
van een datum zodat ze ook de volgende jaren kunnen verkocht 
worden. De opbrengst van één kaart is voldoende om één kind te 
laten inenten tegen kinderverlamming. Er werden 13.240 kaarten 
verkocht met een opbrengst van 5.000 Euro.

1983-1984 Guido Walgrave

1984-1985 Alain de Jamblinne

In mei 1983 won de excentrieke Fransman Pierre-Alain Volondat de eerste prijs van de prestigieuze 
Koningin Elisabeth-wedstrijd voor piano. Op televisiebeelden was te zien hoe bij de proclamatie 
de laureaat, alsof hij in trance was, de hoofdprijs in ontvangst nam zonder enige vorm van emotie. 
Dat zonderling gedrag van deze pianist gaf aanleiding tot een stormloop van verenigingen om 
voor hen een recital te verzorgen. Ook Rotary Club Genk nam via Manu Soenen contact op en 
bekwam een optreden op 23 maart 1984. Kaarten werden te koop aangeboden aan 12 tot 17 
Euro, wat voor die tijd een groot bedrag was. Een goede 600 kaarten werden verkocht, wat 
onze club ongeveer 4.000 Euro opbracht. De opbrengst ging naar MPI Ter Heide, Jongenstehuis, 
Bethanië Genk en Sint-Oda.

Op 8 november 1983 werd België getroffen door een aardbeving. Het epicentrum lag onder 
Seraing maar de schokgolven konden tot in Antwerpen 
gevoeld worden. Tientallen mensen liepen verwondingen op 
en honderden werden dakloos. De Rotary-clubs van België 
werden aangespoord een rampenfonds, opgericht door de 
districtsverantwoordelijken, te steunen. Onze club stortte 600 
Euro voor het fonds.

Op 22 mei organiseerde onze club een infodag over groeps- en 
bedrijfsleidersverkeringen. 

In februari 1985 werd in de Limburghal een avond geprogrammeerd met de  Wienersängerknaben. 
Organisatoren waren Manu Soenen en Jacques Brouwers. Affiches werden op vele plaatsen 
opgehangen, terwijl ook in de pers propaganda gevoerd werd. Deze culturele manifestatie was 
in feite een actie in het kader van onze Rotary-doeleinden 
en onze plichten als Rotariër tegenover onze instelling en 
tegenover onszelf. Het ging hier fundamenteel niet om 
succes als dusdanig maar wel om onze inzet als Rotary-lid. We 
wilden hiermee bewijzen dat Rotaryleden niet alleen mensen 
waren die wekelijks samen kwamen om te eten maar ook 
volgens ons Rotary-ideaal geen tijd of inspanning spaarden 
om het leed en de ellende van onze medemensen te helpen 
ledigen en in dit geval een glimlach te brengen in  het grijze 
leven van gehandicapte kinderen.

We bezochten onze zusterclub RC Leverkusen. We  genoten 
van een rit in de lucht met de monorail in Wuppertal. Na een 
bezoek aan des Röderhauses en Schloss Burg was er een 
pianoconcert van de pianist Hans Peter Mandel.



5350 jaar Rotary Club Genk 

1989-1990 Manu Soenen

1990-1991 Roland Hebette

Van het voorzitterschap 89-90 van Manu Soenen onthouden 
we vooral :

• het Burn-Camp van 25 jongeren uit 6 landen die in 
Hengelhoef hun ervaringen van zwaarverbranden 
konden delen;

• de lancering van “ Tralies in Wonderland” bij 35 Genkse 
scholen ter preventie van genotsmiddelen en drugs;

• een Kerstkaartenverkoop goed voor 10.000 Euro;
• een prachtige Kronungsmesse van Mozart in St Martinus
• de inhuldiging van het treintje van Home Fabiola 

Maasmechelen met afgedankt mijnmateriaal op een 
spoor van 1200 meter;

• de Charter-overhandiging aan Inner-Wheel Genk op 
02.06.90.

Een prachtige ervaring die vooral in het teken stond van 
dienstbaarheid en vriendschap.

Ons vijfde lustrum had plaats in “De Barrier” te Houthalen  op 29 september 1990. Om 18.00 u was 
er een academische zitting op het gemeentehuis met toespraken van de voorzitter, gouverneur 
en burgemeester. Er was een optreden van de heer Steegmans op piano tussen de toespraken. 
Daarna vond een receptie plaats. Om 20.00 u was er een 
walking-dinner in de Barrier.

Op 6 oktober 1990 werd in de Limburghal een Europadag 
georganiseerd , waaraan 7 Rotary clubs deelnamen namelijk 
onze club, RC Genk-Noord, RC Maaseik, RC Maasland-Lanklaar, 
RC Heinsberg (Duitsland), RC Roermond (Nl) en RC Sittard-
Geleen (Nl). De voorzitter van het inrichtend comité was PDG 
Frans Robyns. Er waren drie sprekers namelijk Albert Gehlen, 
volksvertegenwoordiger en burgemeester van Sankt Vith, 
Joris Duytschaever, verbonden aan de Universitaire Instelling 
Antwerpen en coördinator van het programma “European 
Studies” en André Leysen, voorzitter van de raad van Bestuur 
Agfa-Gevaert en vice-voorzitter van de raad van toezicht 
Philips. 

1987-1988 Frans Provoost

1988-1989 Eddy Foblets

In  Rotary-jaar 1987-1988  startte Rotary Internationaal de 
PolioPlus-actie: Polio de wereld uit. De slogan was: de spons 
erover.  Rotary  Genk nam zeer actief deel aan de sponsenverkoop 
en kon een zeer belangrijke som overmaken aan het fonds 
waardoor de club recht kreeg op meerdere Paul Harris Fellows.

Een tweede belangrijke realisatie was de productie van de 
film “Tralies in Wonderland”. Op initiatief van Luc Emmery en in 
samenwerking met CAD –Limburg ( Carlo Baeten ) werd  deze 
film (naar een scenario van de toen jeugdige Bart Depauw) 
opgenomen en  een actie gestart ter preventie van het  gebruik 
van genotsmiddelen bij leerlingen uit het lager onderwijs . 
De scholen kregen de film om te gebruiken als didactisch 
materiaal bij de les. Het werd een succes gedurende vele jaren 
mede dankzij het  begeleidend handboek  dat tijdens het 
voorzitterschap van Eddy Foblets werd uitgegeven.

Home Koningin Fabiola werd  in 1968 opgericht door het Nationaal Werk voor het Gehandicapte 
Kind. Vanaf de late jaren ’80 heeft het home diverse uitbreidingen gekend en is het geëvolueerd 
van een specifiek familiaal gerund vakantiehuis voor gehandicapte kinderen naar een groter en 
eigentijds vakantiecentrum voor sociaal toerisme. In 1988 werd gevraagd de mogelijkheid te 
onderzoeken om met afgedankt mijnmateriaal een treintje te laten rijden doorheen het bos van 
het Home. Na besprekingen met ex-senator Wim Mesotten, voorzitter van de beheerraad van 
het Home,  en de directie van het Home en na toestemming 
van de algemene directie van K.S. werd met de steun van onze 
club Genk met het vervoer van het materiaal (110 ton) nog dat 
jaar begonnen. Tijdens de wintermaanden werden de nodige 
bomen omgehakt, de bedding geëffend en kiezel gestort over 
het ganse traject van 1200 meter. Met de aanleg van de sporen 
werd begonnen in mei 1989. In zes weken tijd werden sporen 
en wissels aangelegd met een ploeg van zes ex-mijnwerkers en 
werd een overdekte standplaats voor de personenwagentjes 
gemaakt. Na nog enkele transformaties van de locomotieven 
was het project klaar in oktober 1989. De inhuldiging vond 
plaats in 1990.
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1993-1994 Jacques Brouwers

1994-1995 Remi Fagard

Orde op zaken nodig? Na reeds twee maanden legde Jacques Brouwers alleszins een (nieuw) 
Reglement van Interne Orde ter bespreking en stemming voor.

De commissie Gemeenschapsdienst o.l.v. Jan Coenegrachts organiseerde, samen met de Inner-
Wheel dames, “Enen Oovend én ’t Gènker”. De opbrengst van deze benefiet-concertavond was 
bestemd voor de St-Martinusschool en voor het Opvangcentrum Limburg. De actie was volledig 
geslaagd dankzij de belangeloze inzet van Roger Bijnens en de andere Rollezengers.

Tussen de reeks gastsprekers stak het bezoek uit van 
de Canadese Hugh Sutherland die als SEP-student in 
1977-78 bij drie van onze leden verbleef. Zijn bedrijf 
plaatste hem in 1993 over naar Genève. Van zijn eerste 
vakantiedagen in Europa maakte hij gebruik om, 
samen met zijn vrouw en 3 kinderen, zijn vroegere 
gastfamilies en –club te bezoeken. De warme inhoud 
van zijn toespraak en vooral de zeer positieve evaluatie 
van zijn SEP-ervaringen, troffen allen en zorgden voor 
extra motivatie voor Georges Dengis in zijn jarenlange 
functie als uitwisselingscoördinator.

Ons zesde lustrum vierden we op een boot. Deze ging stroomopwaarts op het Albertkanaal 
tot aan de aansluiting met het Julianakanaal en daarna terug naar Genk. Voorzitter Fagard had 
de nodige publiciteit gemaakt voor zijn onderneming, zodat buiten leden van de zusterclubs 
ook andere genodigden het dek van de boot vulden voor een receptie. Toen de duisternis 
begon te vallen, was er een overvloedig buffet, waarop past-gouverneur Guido Vyncke als 
vertegenwoordiger van het district aanwezig was. En natuurlijk had Remi ergens een orkestje 
op de kop kunnen tikken. De boot was al lang terug aangemeerd in Genk, wanneer de laatste 
feestvierder het schip verliet.

1991-1992 Guido Dirickx

1992-1993 Paul Laureys

Schoonzoon zijnde van Etienne Declercq en vriend van zijn zoon Jacques kende deze voorzitter 
reeds lang het zeilen van de Rotary. 

Het Mozart-concert vond plaats in de Sint-Martinuskerk, die door Roger Van Keer, deken 
van de kerk en  Rotariër van Rotary-club Genk-Noord, gratis ter beschikking werd gesteld. 
Achtentwintig sponsors werden gevonden om hun steentje bij te dragen in de financiering van 
dit concert. De avond had een geweldig succes. Gans de kerk was gevuld met ongeveer 650 
enthousiaste toehoorders. Ook ditmaal was de opbrengst van deze avond bestemd voor de Sint-
Martinusschool, die gehuisvest was in het oude St-Jansziekenhuis.

Als tweede fund-raising project werd dit jaar opnieuw gekozen voor de verkoop van kerstkaarten. 
Het ontwerp van de kaarten werd ook dit jaar door Leonce Verlinden-Vande Gucht gemaakt. Ze 
koos voor een reeks van acht kinderkopjes waarvan er hier drie getoond worden. Ze werden 
verkocht voor 20 Euro per set. Er werden 12.500 kaarten 
verkocht en de totale opbrengst bedroeg 6.000 Euro. De 
winst was bestemd voor de kinderen van Tsjernobyl.

De voorzitter had een zwakke stem en sprak daarom vanaf 
een katheder met luidspreker. Hij had alles opgeschreven, 
zodanig dat hij tijdens de rest van de vergadering niemand 
meer moest storen.

De Kleine Prins is een v.z.w. die opkomt voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. De 
vereniging werd opgericht in januari 1974 door de ouders van een kankerpatiëntje. Vanuit de 
nood aan begeleiding van ouders van kankerpatiëntjes werd 
het initiatief genomen tot daadwerkelijke hulpverlening 
in Limburg. De hoofddoelstelling van de zelfhulpgroep is 
het verlenen van morele, materiële en financiële steun aan 
gezinnen met een kind met levensbedreigende ziekte. In 
april 1993 organiseerde onze club in samenwerking met 
acht Genker serviceclubs in de Limburghal een optreden 
van het Groot Harmonieorkest van de Rijkswacht met als 
zanger Koen Crucke. Deze avond had een enorm succes. De 
Kleine Prins mocht een cheque van 20.000 Euro in ontvangst 
nemen.

Daarnaast was er de reis naar de Elzas en het bezoek aan 
Chernihiw in Oekraïne. 
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1997 – 1998 Roger Bijnens 

1998-1999 Jan Coenegrachts

Dit jaar werd gekenmerkt door de hoge aanwezigheidsgraad tijdens de wekelijkse bijeenkomsten 
en de grote betrokkenheid van de leden bij de werking en de talrijke activiteiten van de club. 
Ook de dames werden betrokken bij onder meer een bedrijfsbezoek aan Ebema, een rondgang 
achter de coulissen van Kinepolis, een kaart- en bowlingavond en een bezoek aan het wijnkasteel 
van Genoelselderen.

Daarnaast werd overgegaan tot de aankoop van een nieuw clubvaandel en was er de enquête 
over de al dan niet aanwerving van vrouwelijke leden. 

Het hoofdaccent lag bij de fondsenwerving voor de 5 sociale projecten die door de verschillende 
commissies (1 project per commissie) werden voorgedragen.  Zo was er de organisatie van een 
Lenteconcert in de Limburghal met het Limburgs salonorkest en vocaliste Reinhilde Weytjens.  
Maar ook de C.D. verkoop en het golftornooi zorgden voor de nodige fondsen ten bate van 
Jongenstehuis Genk ; St.- Gerardusinstituut ; Sophea project (sociaal fonds voor hematologische 
aandoeningen) ; M.S. liga Limburg en het kinderziekenhuis in Tsjernihiw.
Tot slot werd Gouverneur Hilde Houben-Bertrand als erelid geïnstalleerd. 
  

In het jaar van Jan Coenegrachts steunde onze club een project rond Multiple Sclerose. Dit is 
een aandoening van de hersenen en het ruggenmerg. Een onderzoek wees uit dat 248 op 250 
patiënten te veel antistoffen tegen herpes 6 hebben wat er op wijst dat deze factor van belang 
is in de evolutie van MS. Men wil aan tien patiënten Ampligen toedienen dat bepaalde stoffen 
neutraliseert. Dit medicament is zeer duur en wordt niet terugbetaald. Aan deze tien patiënten 
52 baxters toedienen over een tijdsspanne van 1 ½ jaar kost  18.500 Euro. Onze club droeg 7.500 
Euro bij. Na de proef zou overwogen worden om het medicament op de terugbetalingslijst te 
plaatsen.

Op 17 april vond ons lenteconcert plaats in de 
Limburghal. Het programma stond onder de leiding 
van Herman Vanspauwen, die later lid zou worden van 
de club. “The deep creek Jazzuits” versterkt met een 
zangeres  bracht Dixieland Swing. Er waren ongeveer 
400 toehoorders. Het geheel bracht netto 10.000 Euro 
op. De opbrengst zou later gedeeltelijk gebruikt worden  
voor de verhuis van ‘t Huis.

1995-1996 Roger Pierrard

1996-1997 Joop Janssen

De scanner in Chernihiw werd gemonteerd en in bedrijf 
gesteld door ingenieurs van Siemens België.  In mei 1996 zijn 
er meer dan 1000 patiënten onderzocht in het toestel dat nog 
optimaal functioneert. Om echter de bedrijfszekerheid van de 
apparatuur te garanderen en tijdig servicebeurten te kunnen 
voorzien, heeft Yvan Palmers van onze club een technisch 
opleidingsprogramma uitgewerkt. Dit opleidingsprogramma 
is mede mogelijk gemaakt dankzij de hulp van het 
gemeentebestuur van Genk en dankzij de hulp van Siemens 
Medical Systems België. Onze club heeft zich voorgenomen dit 
project verder te ondersteunen: het periodiek grondig nazicht 
van de apparatuur, nodige wisselstukken, verbruiksgoederen 
en een nieuwe röntgenbuis vragen een budget van ruim 
25.000 Euro.

In dit jaar werd het kind/gezin dat in onze regio in armoede 
leeft centraal gesteld. “Moeders voor Moeders” vormde de 
basis voor de stichting van vzw ’t Huis op 12/02/1996. Het huis 
werd officieel geopend door de Gouverneur van Limburg en 
de Burgemeester van Genk. De vzw heeft een tijdje als een 
zelfstandige identiteit kunnen werken om vervolgens te 
worden overgeheveld in het overkoepelend orgaan CAW 
Sonar. De financiële inbreng van onze club bedroeg € 40.000. 
Er werd enorm veel werk en grote inzet verricht.

Belangrijke evenementen waren het onthaal van SEP studente 
Flavia uit Brazilië, een sinterklaasbezoek met uiteindelijk 2 
sinten, de Präsidentsreise naar Münster, een bezoek aan 
Janssen Farmaceutica en een bezoek aan Bayer met onze 
vrienden uit Leverkusen. 
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2001-2002  Paul De Vylder

2002-2003 Renaat Casteur

De internationale voorzitter koos voor dat jaar het motto “Mankind is 
our business”. Paul en zijn team wilden in hun programma dan ook de 
nadruk leggen op “mensen” eerder dan op “centen”.  Het bevorderen 
van de onderlinge vriendschap werd gestimuleerd door alle leden te 
laten voelen dat ze erbij “horen” en niet erbij “mogen”.

De eerste Ladies Night met een bezoek aan het modemuseum gaf 
ons een interessante kijk op de mode van de 18e tot de 21e eeuw. 

Ook werden de belangrijkste fondsen verzameld door de organisatie 
van een golfhappening op de Limburg Golf en Country Club in 
Houthalen.

Steun ging zowel aan ons internationaal meerjarenproject “Scanner voor Tsjernihiw” als aan 
ons lokaal project “’t Huis”, maar een substantieel bedrag kon overgemaakt worden aan het 
Kinderkankerfonds “Kleine Prins”, een initiatief dat onze bijzondere sympathie kreeg en volledig 
paste in hulp en ondersteuning naar kinderen toe.
 

In het voorjaar van 2003 werd een tweede 
identieke CT-scanner naar Oekraïene gestuurd 
(samen met een aantal noodzakelijke toestellen 
en instrumenten) om een volledige set van 
wisselstukken ter plaatse te hebben om bij 
uitval onmiddellijk te kunnen ingrijpen. Deze 
actie met een  kostprijs van 56.000 Euro was 
mogelijk dankzij een Matching-Grant van Rotary 
Foundation International. 

In maart 2003 werd nogmaals een vertoning 
aangekocht namelijk het tragikomische 
toneelstuk “Wie is bang voor Virginia Wolf” van Edward Albee. De doelstelling was dezelfde als 
in het jaar 2000. De rol van het personage Martha werd gespeeld door Lin Stifkens, echtgenote 
van Jan Wetsels.

Onze club vond vanaf mei 2003 een nieuw vergaderlokaal in Golfhotel La Résidence te 
Wiemesmeer. De naam veranderde in mei 2004 in Résidence Stiemerheide. De vergaderingen 
hebben doorgaans plaats in de Wintertuin. 

1999-2000 Jef Luykx

2000-2001 Guy Renders

Het golftornooi in het jaar van Jef Luyckx was zeer 
geslaagd. Er waren 30 spelende ploegen van 4 spelers 
en 36 sponsors van 500 Euro of meer. Aan de barbecue 
en het randgebeuren namen 248 personen deel. De 
putting wedstrijd telde 15 deelnemers. Onder de 
genodigden waren de consul van Oekraïne in België, 
de culturele attaché en de eerste secretaris van de 
Oekraïense ambassade. Verder de drie ingenieurs van 
Siemens die de scanner in Chernihiw hadden opgestart. 
Onze club was vertegenwoordigd door 24 leden samen 
met familieleden. Om 18.30 u vond de prijsuitdeling plaats. Jef Luykx sprak een dankwoord uit 
aan de deelnemers, de sponsors, de organisators en alle aanwezigen. 

VZW Tandem voorziet sedert 1984 in dagopvang voor volwassen mentaal gehandicapten. 
Het gemeentebestuur van Diepenbeek stelde daarvoor lokalen ter beschikking, met name de 
voormalige lokalen van de Rijksbasisschool. Vrij vlug voldeden deze ruimten niet meer zodat 
besloten werd om een aangepaste nieuwbouw op te richten. In 1996 gingen 23 leden van onze 
club bij Tandem op bezoek. Bij die gelegenheid deed onze club een eerste gift voor de realisatie 
van de nieuwbouw. Andere giften volgden in de jaren nadien.  

Na enkele jaren als secretaris gewerkt te hebben bij de interclub organisatie “beroepsinfodag” 
vond Guy Renders de tijd rijp om voorzitter te worden van RC Genk.
In het najaar brachten we een bezoek aan Lifak, een distributiecentrum van geneesmiddelen 
aan apothekers. Ook het bezoek aan de brandweerkazerne van Genk werd met volle aandacht 
gevolgd en tot slot hadden we een bezoek aan Cegeka, gekoppeld aan een Ladies Night. Samen 
met RC Leverkusen brachten we een bezoek aan de Dom van Keulen.

Tijdens de vergadering op Goede Vrijdag werd voor de eerste maal een broodmaaltijd 
geserveerd. We bespaarden aldus op onze wekelijkse lunch, en die opbrengst werd aan Sint-
Gerardus geschonken.

Twee goede doelen werden gesteund: Het Klaverblad, 
crisis-opvangcentrum voor mensen in nood en fietsen 
voor Home Fabiola, vakantie- en vormingscentrum voor 
kinderen met een handicap.
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2005-2006  Paul Cox
De eerste helft van het jaar van Paul Cox werd gekenmerkt door de viering van het 40-jarig 
lustrum. Op 24.09.2005 werd een intieme viering georganiseerd onder vrienden met een 
academische zitting en daarna een boottocht. Ook delegaties van onze zusterclubs uit Helmond 
en Leverkusen, onze peterclub uit Hasselt en onze dochterclubs Genk-Noord en Genk-Staelen 
waren aanwezig. Het hoogtepunt van het jaar en de slotviering van het lustrum waren het 
schitterende concert van Toots Thielemans in de Limburghal.  

De rode draad die door het Rotaryjaar liep was het vraagstuk “herdistricting”.  Dit was een 
onverwacht item dat zich plotseling voordeed in september 2005. Onze club heeft hierin een 
voorbeeldfunctie vervuld en een gefundeerd standpunt ingenomen tegen het ingediende 
voorstel. De avond van het bezoek van de gouverneur Ludo Feyen aan de drie Genkse clubs 
was baanbrekend en historisch.  Niet alleen heeft de nieuwe gouverneur zich voor het volgende 
Rotaryjaar teruggetrokken, maar tevens heeft Ludo Feyen in zijn afscheidsspeech in Turnhout de 
bewuste avond aangehaald als één van de meest memorabele van dat jaar.

Het jaar stond eveneens in het teken van dienstbaarheid die volgens het jaarthema “service 
above self” moest primeren boven het eigen belang.  Samen met de twee andere Genkse clubs 
werd een Matching Grant bekomen voor het Waterbridge project. Hierdoor werd ervoor gezorgd 
dat de agrarische bevolking van Kasamu in Oeganda een waterpomp kreeg waarbij de bevolking 
voorzien werd van drinkbaar water.

2003-2004 Jan Wetsels

2004-2005 Jos Sourbron 

November lijkt vanaf 2003 een maand te worden om een jaarlijks concert te organiseren. Het 
eerste concert op 10 november 2003 was voor de club een grote uitdaging. We programmeerden 
het Willy Claes Kwartet in combinatie met zanger Paul Michiels. Het samenvoegen van deze twee 
toch wel uiteenlopende genres sprak aan. De goede samenwerking binnen de club zorgde voor 
een prima kaartenverkoop, een  geslaagde avond en een mooie winst ten voordele van Tralies 
in Wonderland.

Een mobiele school bestaat uit vijf boxen die door een telescopisch systeem in en uit elkaar 
geschoven kunnen worden. Het geheel wordt gemonteerd op vier wielen, waardoor het voor de 
straatwerkers gemakkelijker wordt om het mee te nemen door de stad. De mobiele school biedt de 
kinderen basisonderricht (lezen, schrijven en eenvoudige rekenoefeningen) en creatieve therapie 
(poppenkast, rollenspel, tekenoefeningen, groepsgesprekken, enz.) De ontwikkeling, bouw en 
plaatsing van een schooltje varieert tussen 7.000 en 10.000  €. De levensduur wordt voorzien 
op 10 jaar. De ervaring leert dat een mobiel schooltje per 
jaar vier- tot vijfduizend therapeutische contacten met 
straatkinderen realiseert. Een simpele rekensom toont 
dan aan dat de investering per contact maximaal 20 cent 
kost. RC Genk  nam de verbintenis op zich  financieel  in 
zijn totaliteit een pilootproject in Kenia te ondersteunen. 
In de jaren 2003 en 2004 besteedde de club hieraan 1.100 
€. In 2005 werd de verbintenis afgesloten met een bedrag 
van 10.000 €.

In het jaar van Jos Sourbron stond de viering van 100 jaar Rotary centraal. Samen met de 2 andere 
Rotary-clubs van Genk werd dit uitgebreid herdacht in een drieluik : een academische zitting op 
20 februari in de schouwburg van het Cultureel Centrum, een tentoonstelling over Rotary van 
20 februari tot 3 maart in de foyer van het CC en tenslotte het grandioze Eeuwfeest op 5 mei 
in Résidence Stiemerheide waar in alle zalen diverse optredens plaatsvonden in een uitgebreid 
spectrum : van klassiek (Willy Claes) tot salsa, van jazz tot Kid Coco, … 
Memorabel  was ook de eerste deelname van onze club op Pinkstermaandag aan de 10 X 10 
kamp georganiseerd door Rotary-club Maasland – Lanklaar. Diverse clubleden waaronder Albert 
Bijnens zetten hier heroïsche prestaties neer en zo konden 
we door het bemachtigen van de 2de plaats De Kleine 
Prins steunen.

Het Huis werd in dit Rotary-jaar zelfstandig door de 
overdracht aan vzw CAW Sonar.  Samen met Rotary 
International werd hulp geboden aan de getroffen 
gebieden n.a.v. de Tsunami : steun aan het vissersdorp 
Sadish en de heropbouw van Sri Lanka. 
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De eerste vakantievergaderingen in het jaar van Hans Schreurs werden ingevuld met speeches in 
het dialect door Ketje Laurent en West-Vloaming Guy Renders.

De Rotary Folies werd dat jaar voor de eerste keer in Stiemerheide georganiseerd. Een geslaagd 
optreden van de toenmalige ster in wording Tom Helsen en een geweldige afsluiter van Gunter 
Neefs onder begeleiding van de XL-band maakte er een onvergetelijke avond van.

Van het ledenweekend blijft zeker het bezoek aan de brouwerij van La Chouffe bij, maar vooral 
de geweldige sfeer in de aanpalende kroeg gevuld met een twintigtal uitgelaten “La Chouffe-
kabouters” is onvergetelijk.

De dames zorgden voor een primeur door het organiseren van een “Schrikkel”-Ladies Night op 
29 februari 2008 en op 24 november konden we ons tijdens de herfstwandeling opwarmen met 
de lekkere borrels van Roger en Idalie.
 
Een kleine greep uit de vele interessante sprekers : Hub Geyskens  over de geschiedenis van het 
circuit van Terlamen, Paul Gelders over Gault-Millau België, Bram Cops over de populariteit van 
het pokerspel, Emi Helsen over Yep en Sep, Eric Donckier over de toenmalige woelige politieke 
situatie.

Het golftornooi werd uitzonderlijk een maand eerder georganiseerd op 24 mei.

2007-2008 Hans Schreurs2006-2007 Marc Van Den Broeck
Wat voorzitter Marc bezielde zullen we nooit exact weten, laat staan kunnen beschrijven. Had 
hij zich verdiept in managementboeken, had hij een teambuildingsgoeroe ontmoet? Grote 
verbazing was de eerste reactie op zijn voorstel om een ledenweekend op een afgelegen, 
geïsoleerde locatie te organiseren. Zeer vlug sloeg dit om in enthousiasme en liefst 25 leden 
namen deel aan deze activiteit in Clos Bagatelle, in het gehucht Prelle van het ons voorheen (en 
eigenlijk nu nog steeds) onbekende Tenneville, gelegen in een valleihelling tussen Bastogne en 
Saint-Hubert.

Op paasmaandag 9 april werd aangeknoopt met de traditie van een familiedag voor onze club. 
25 volwassenen en 26 kinderen lieten zich verrassen.  Om 10.30 uur was iedereen uitgeslapen 
en present in de Résidence Stiemerheide voor een heerlijke brunch. Zich vervelen was schier 
onmogelijk want naast een schminkstudio en een springkasteel voor onze kinderen waren ook 
nog de paashaas en een clown voorzien. Enkel een traantje van vreugde was te bespeuren. Het 
geheel leverde prachtige kiekjes op terwijl de mama’s en de papa’s rustig konden keuvelen.
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2009-2010 Eric Donckier
Het jaar van Eric ging volgens hem veel te snel. Voor een voorzitter  er aan begint, denkt hij wel 
eens of hij het zal kunnen. Of hij voldoende tijd zal hebben om zich te smijten en er opnieuw 
een heerlijk jaar van te maken. En achteraf denkt hij, met een beetje spijt in het hart, dat het jaar 
alweer voorbij is, dat het allemaal veel te snel ging en dat het goed was.
Daar is een eenvoudige verklaring voor. Elke voorzitter kan jaar op jaar terugvallen op een bestuur 
met anciens die de klappen van de zweep kennen en nieuwkomers die er volop tegenaan willen 
gaan.

Eric was voorzitter in het Rotary-jaar 2009-2010. Was het een goed jaar? Laten we vooral bescheiden 
blijven. Het was niet het jaar waarin we de wereld veranderden, laat staan dat onze club altijd 
al een baken van standvastigheid was in een snel evoluerend landschap van serviceclubs die 
te vaak om ter gekst doen om in de pers te komen terwijl dienst aan de gemeenschap in alle 
bescheidenheid het voornaamste objectief moet blijven.

Wat moet men zich herinneren van zijn voorzittersjaar? Twee zaken. De eerste is dat we onze 
jaarlijkse muziekhappening omdoopten in Rotary Folies, ondertussen herdoopt in Genker Folies. 
Waarom dat nodig was, eerlijk gezegd, dat weet ik nog altijd niet. We zijn Rotary en zijn daar best 
trots op. De tweede is dat we dat jaar op voorstel van Erwin Govarts principieel beslisten om geld 
opzij te zetten voor ons waterzuiveringsproject New Hope in Siem Reap in Cambodja. Dit jaar - 
we schrijven ondertussen 2015 - werden de installaties officieel in gebruik genomen.

2008-2009  André Remans
Het internationaal jaarmotto was “make dreams real” en het werd ook een droomjaar. 
Rotary Genk was een voorbeeldclub volgens de gouverneur. De sfeer zat er goed in, onze club 
haalde een hoog aanwezigheidsquorum, de verjonging zette zich door en de Folies en het 
golftornooi braken alle records. 

De fondsen van het concert gingen integraal naar het project Wonderland  van Bethanië. We 
werden hartelijk ontvangen bij de officiële overhandiging in de nieuwe gebouwen van Bethanië 
in Godsheide en de laatblijvers konden met goed gevolg de alcoholcontrole toch passeren.

We steunden met het golftornooi -naast 3h en Chernihiw - voornamelijk “Fietsplezier voor 
iedereen” met de aankoop van rolstoelfietsen voor het begeleidingscentrum Ter Heide zodat hun 
bewoners met ernstige beperkingen ook kunnen genieten van fietsplezier.

Vele boeiende sprekers passeerden o.a  Marc Van de Broeck over 3H in Oeganda, Jan Wetsels over 
de scheiding der machten en Eric Donckier over de politiek heet van de naald. Burgemeester 
Jef Gabriëls lichtte het Genks gemeentebeleid toe naar aanleiding van de uitroep tot 
overheidsmanager van het jaar clublid Rudi Haeck.

Wie André zegt, zegt voetbal en met Professor Bert op ’t Eijnde over de evolutie van de 
sportfysiologie en trainer Ronny Vangeneugden mocht KRC Genk ook zijn zeg doen.

Onze partners gingen op meerdere Ladies Nights echt uit de bol en onvergetelijk was de sfeer op 
Genker Folies met  Herman Vanspauwen en Willy Claes, plaatselijk idool Freddy Bierset, Udo en 
Barbara Dex. Op zondag 4 januari hielden we een zeer druk bijgewoonde Nieuwjaarsbrunch in 
Stiemerheide samen met onze partners , kinderen en/of kleinkinderen.
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2011-2012 Lambie Roger
Onder het motto “ Reach within to embrace humanity” start het jaar op 24/06 bij La Butte aux 
Bois. Op één van de eerste vakantievergaderingen werden echtgenoten en kinderen uitgenodigd 
voor een bezoek aan het natuurhulpcentrum in Opglabbeek.
Toen de dames aan de beurt waren voor de organisatie van de Ladies Night werden de klassieke 
rollen omgekeerd en mochten de heren koken en genoten de dames onder leiding van Koen 
Claes van een heerlijke wijndegustatie.

De oudere minder mobiele rotariërs en hun echtgenoten werden als gasten op een statutaire 
vergadering in de bloemetjes gezet.

Als lokaal sociaal project werd er gekozen voor “ De Regenboog “ uit Genk. Binnen dit project 
werd de toegankelijkheid van het gebouw aanmerkelijk verbeterd.

Samen met Erwin Govarts en Theo Bollen trokken wij naar Siem Reap om een toekomstig 
duurzaam waterzuiveringsproject ter plaatse te bekijken.
Traditiegetrouw werden de fondsen voor onze projecten verzameld tijdens ons jaarlijks concert 
en de golf happening.

Een nieuwe website en een elektronische agenda zorgden voor een betere communicatie onder 
de leden. Dit alles aangevuld met een leuk weekverslag door de aangeduide vrijwilliger van 
dienst.

2010-2011 Yvan Palmers
Tijdens dit werkingsjaar werd er andermaal een sterke inhoud gegeven aan Rotary als service-club. 
De leefgemeenschap van zware epilepsiepatiënten in “Ter Heide” werd uitgerust met beveiligde 
infrastructuur en camerabewaking en dit was mogelijk dank zij het schitterend resultaat van de 
geoliede machine van Rotary Folies, dank zij de Kerst-CD verkoop en dank zij de District Grant die 
de club verwierf. 

Verder werd een nieuwe CT-scanner aan Chernihiw bezorgd en werden eerder opgestarte 
projecten in Gambia en in Oeganda verder ondersteund dank zij de succesvolle golfhappening. 
Na het reisverhaal van Erwin Govarts werd het Cambodja-project door de club geadopteerd.

Eric Donckier informeerde de clubleden op geregelde tijdstippen van de “bijzondere” 
ontwikkelingen van de nationale politiek en deed een life-interview van Bart De Wever tijdens 
een Ladies Night. Van de multipele sprekers onthouden wij o.m de B-Post-baas Johny Thijs, Ir 
Paul Lemmens over zero-emission, Geert Palmers CEO van 3E en Leo Sannen van SCK Mol en Jef 
Vanwing.

Er waren meerder Yep-studenten en er was de Rotary Foundation-beurs voor Kim Frederix.
De “Midwinter Presylvester Ladies Night” in de sneeuw en het ledenweekend in Domaine de la 
Source (Bru Stoumont) zijn voor velen blijvende herinneringen.
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2013-2014 Joep Indekeu 
In het jaar van Joep Indekeu werden een 100 geplaatste en ontheemde jongeren geholpen in de 
heropbouw van hun ontwrichte leven via “De Welzijnscup – Powered by Rotary Genk” 

Internationaal werd de Global Grant voor de waterzuiveringsinstallatie van New Hope Cambodia 
te Siem Reap opgestart. 9 Rotary-clubs deelden hun enthousiasme met ons in dit prachtig 
project. Nooit gezien.  

Op de Aziatische Ladies Night dompelde Erwin ons onder in Singha Beer, Khmerdansen en Thai 
boksen. De Folies kenden een nieuw elan o.l.v. een vernieuwde Concertcommissie met Bart en 
Lieven en met ruim 600 aanwezigen braken we records.  Ons huisrestaurant De Kristallijn kreeg 
haar eerste Michelinster, en wij genoten van de uitstekende kwaliteit  en gastvrijheid. 

Inboundstudente Laura Giovanetti gaf op indrukwekkende wijze in vlekkeloos Nederlands blijk 
van het grote nut van de uitwisselingsprogramma’s.

Na vele jaren rust in de Ardennen, proefden we tijdens het ledenweekend het rusteloze hart van 
Oostende, genoten van frisse zeelucht, het fin de siècle-gevoel van James Ensor en de rauwe  
realiteit van Arno.  

2012-2013 Herman Vanspauwen
Bij Herman Vanspauwen was het meteen duidelijk dat zijn jaar het meest muzikale in de annalen 
van onze club zou worden. Muziek is zijn grote passie. 

Op de eerste samenkomst met de drie Genkse clubs speelde Paul Steegmans piano. Het regende 
pijpenstelen dus vond Paul er niets beter op dan enkel maar nummers te
spelen die iets met regenen te maken hebben, schitterende improvisaties!

Andere samenkomsten werden ingevuld door de komst van een heuse Big Band, een avond rond 
musicals, Ladies Night met een quiz rond muziek en bovenal de Rotary Folies, een
jaarlijks terugkerend fenomeen. Wel, muziek maakt gelukkig. En dat was in Herman zijn jaar niet 
anders.

Het jaarlijks weekend werd een georganiseerde reis naar de Moesel (D). 

Opbrengsten schonken we in dat jaar aan het Sint-Gerardus-instituut en aan Ambulance Wens. 
Twee prachtige organisaties die veel lof verdienen. 

Dit muzikale jaar had alles van een jaar waar de partners op kunnen terugdenken. Zij werden
meermaals op de leuke muzikale avonden mee uitgenodigd.

Wist je dat,……..Mozart,…..?



7150 jaar Rotary Club Genk 

2014 – 2015 Ludo Panis
Het vijftigste clubjaar was een echt grand cru jaar. 

Na lang zwoegen kregen we onze Global Grant voor New Hope Cambodia dan toch goedgekeurd. 
Dat was de aanvang van een rush tegen de tijd om alles op tijd klaar en ginder te krijgen. De 
oplevering, in aanwezigheid van 52 leden van 7 steunende clubs, de Limburgse Gouverneur en 
de Cambodjaanse ambassadeur, was een groot succes.
 
We organiseerden een clubreis, waarbij 26 personen naar Siem Reap gingen om ginds de 
overdracht te doen van deze waterzuiveringsinstallatie. Dat deden ze samen met leden van Rc 
Herve en Rc Pursat, een echt schitterend Rotary-hoogtepunt. 

De beide Ladies Nights werden letterlijk en figuurlijk gesmaakt, al gingen ze lichtjes de alternatieve 
toer op: eentje in een tent aan het water en eentje in de Kringwinkel.

Tijdens het ledenweekend maakten we kennis met het Waalse erfgoed, de ruimtetechnologie, 
een Ardeens zwijntje aan het spit en teveel sterke drank in te kleine flesjes.

Wat betreft de sprekers kregen we enkele lessen over innovatie, Vlaamse chemie,  groene 
economie en ook nog een vleugje politiek.

De 50ste verjaardag van Rc Genk werd opgeluisterd met een mooie retrospectieve film over 
enkele gerealiseerde projecten en daarbij nog interviews met de zeven nog levende stichters.

Voor heel de club was het met Ludo een jaar van veel  zweten, maar om nooit te vergeten.

Ons jaarlijks golftornooi
Het was in 1995 dat onze club voor de eerste keer een golftornooi organiseerde.

Grote bezieler was in de beginjaren Yvan Palmers die de nodige fondsen bij elkaar zocht voor 
ons scanner-project in Oekraïne. De eerste 2 edities vonden plaats op Spiegelven Golfclub, 
onze thuisbasis. Dit gebeurde in samenwerking met Rotary Genk-Noord. Een event met 2 clubs 
organiseren betekent ook dat de winst gedeeld wordt.

In die optiek werd er na 2 jaar beslist om naar de Golf van Houthalen te verhuizen en alles alleen 
te organiseren. Het was ook  in 1997 dat we als club een eigen golfcomité oprichtten met als 
eerste voorzitter Jos Hermans. Na enkele jaren werd Jos opgevolgd door Jan Dirix. De golfers 
Paul De Vylder en Remi Fagard, meervoudig golfkampioen, gaven de nodige input over hoe een 
golfdag praktisch moest georganiseerd worden. Eeuwige rots in de branding Frans Provoost 
zorgde voor een goede coördinatie en administratieve opvolging van het gebeuren.

Het principe van de golfdag bleef doorheen al die jaren hetzelfde. Ploegen van 4 speelden via 
een bepaalde formule (meestal Texas Scramble) om de overwinning. Het randgebeuren heeft 
doorheen al die jaren wel een gedaantewisseling ondergaan. Enerzijds hebben we de laatste 
jaren meer geïnvesteerd in accommodatie, namelijk het opzetten van een grote feesttent die het 
volledige terras overdekt. Anderzijds hebben we ook gezocht naar oplossingen om de opbrengst 
te verhogen. Het aantrekken van specifieke eventsponsors, het uitbaten van een eigen wijnbar 
en het verkopen van gereserveerde tafels zijn hier enkele voorbeelden van.
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Ons jaarlijks golftornooi Ons jaarlijks golftornooi

In 2012 na 15 jaren voorzitterschap gaf Jan Dirix de voorzittersfakkel door aan Hans Schreurs.
De opbrengsten van het golf-event werden meestal gereserveerd voor buitenlandse steun-
projecten waarvan, zoals eerder vermeld, het scannerproject de spits afbeet.
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Ons jaarlijks golftornooi Ons jaarlijks golftornooi



7750 jaar Rotary Club Genk 

Genker Folies Genker Folies
Wat in 2001 begon als een kleinschalige fundraising-activiteit van onze club is intussen 
uitgegroeid tot een jaarlijkse klassieker. Aanvankelijk werd een (klassiek) concert georganiseerd in 
de aula van de Universiteit Hasselt.
Het hoogtepunt was ongetwijfeld het concert van Toots Thielemans op 8 december 2005 in een 
uitverkochte Limburghal met, achteraf, een verzorgde receptie voor alle genodigden. Na afloop 
waren de reacties unaniem positief en besliste de concertcommissie, onder leiding van Marc Van 
den Broeck, om een “ruimer” publiek aan te spreken.
Op 28 oktober 2006 organiseerde deze commissie “Mozartissimo”, een grootse concertavond met 
werken van onder andere W.A. Mozart in de prachtige, voor de gelegenheid aangeklede, Sint-
Martinuskerk  te Genk Centrum. Na afloop van dit concert volgde een goed verzorgde receptie in 
“Mozartstijl” in Résidence Stiemerheide. Wat de concertcommissie toen nog niet besefte, was dat 
dit het startschot werd van wat uiteindelijk “Genker Folies” zou worden!

Vanaf 2007 werd, mede door toedoen van de lovende reacties na de 
receptie in Mozartstijl,  het prachtige kader Résidence Stiemerheide 
(nu: Hotel Stiemerheide) de vaste locatie voor onze jaarlijkse 
benefietavond (van Folies was toen nog geen sprake). Alhoewel de 
opbrengst van deze benefietavond normaliter werd aangewend 
voor het ondersteunen van inlandse sociale projecten werd 2007 een 
uitzondering op de regel: de opbrengst ging integraal naar een “zuiver 
water”-project in Gambia (Waterbridge to Gambia).
Het was de geboorte van het concept dat later “Rotary Folies” zou gaan 
heten; een prachtige locatie (Stiemerheide) werd volledig afgehuurd, 
gasten werden ontvangen en getrakteerd in 4 zalen op exquise hapjes, 
een verzorgd walking diner, en optredens voor jong en oud, zo was 
er onder andere een gesmaakt optreden van singer/songwriter Tom 
Helsen, Gunther Neefs, Tristeza del Caribe, en vele anderen. Deze 
formule was met een record aantal aanwezigen (en een aanzienlijke 
opbrengst) een schot in de roos!
Onder impuls van voorzitter Eric Donckier werd het minder sexy 
klinkende “benefietavond” vervangen door “Rotary Folies”. In een later 
stadium werd de naam gewijzigd naar “Genker Folies”, vooral om het 
open karakter van het evenement te benadrukken. Folies was intussen 
uitgegroeid tot een vaste waarde als netwerk-event en lokte jaar na jaar 
méér bezoekers, in eerste instantie vooral van bevriende Rotaryclubs 
maar ook bedrijfsleiders en vrije beroepen.
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Jaarlijks wordt veel aandacht besteed aan het uitwerken van een mooi en evenwichtig programma 
dat een breed publiek kan bekoren, zo kon Folies onder andere optredens programmeren van 
Milow, Stan Van Samang & Eric Melaerts, Tom Dice, De XL-band met o.a. Stan Van Samang, maar 
ook de Deep Creek Jazzuits (met eigen lid Herman Vanspauwen) en vele anderen. 

De opbrengst van deze benefietavonden gaat integraal naar een sociaal doel (bepaald door de 
voorzitter), zo werden onder andere gesteund: Sint Gerardus; Ter Heide; Tandem; De Regenboog;
Bethanië; …
Vanaf 2010 werd het concept verder verfijnd, zo ontstond de slogan “4 sferen, 4 clubs”. De 
bedoeling is om, in het prachtige decor dat Hotel Stiemerheide biedt, 4 clubs aan te bieden. Elke 
“club” baadt in een andere sfeer (piano, ambi, lounge, salsa, jazz,...) met aangepaste optredens, 
decors, dranken, …
In 2011 werd een nieuwe website gelanceerd en werd de huisstijl (drukwerken, mailings, …) op 
een niveau Folies-waardig gebracht.
In 2013 namen Bart Jansen en Lieven Houben het voortouw en bouwden het concept verder uit. 
Sinds 2013 is Folies steeds uitverkocht met meer dan 600 aanwezigen en, nog belangrijker, voor 
véle aanwezigen is Folies uitgegroeid tot een vaste waarde die ze voor geen geld willen missen!
De 4 sferen worden jaarlijks aangepast in functie van de optredende artiesten. Jaar na jaar slaagt 
de concertcommissie erin om een programma uit te werken met nieuwe accenten dat voldoet 
aan het (hoge) niveau, Folies-waardig!

Genker Folies Genker Folies
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Het comité Het comité
Het comité bestaat uit volgende vaste leden:

1 Voorzitter (in Rotary-jaar x)

2 Verkozen voorzitter (voorzitter in Rotary-jaar x + 1)

3 Genomineerde voorzitter (voorzitter in Rotary-jaar x + 2)

4 Uittredend voorzitter (voorzitter in Rotary-jaar x - 1)

5 Secretaris  

6 Penningmeester

7 Clubmeester 

8 Voorzitter commissie Rotary Foundation

9 Voorzitters van de niet-permanente commissies.

De voorzitter kiest voor zijn comité  de  voorzitters van de niet - permanente commissies  en duidt 
tevens de webmaster en de archivaris aan.
Elk clublid komt hiervoor in aanmerking met dien verstande  dat het lid akkoord moet gaan  met 
de aanduiding. De webmaster en de archivaris wonen slechts de vergaderingen van het comité 
op verzoek van de voorzitter bij . Het Comité komt ongeveer 8 keer per jaar samen, telkens bij 
een van zijn leden thuis. 
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Statutaire vergaderingen
Onze club heeft statutaire vergaderingen beurtelings op vrijdagmiddag om 12.15 u en op 
donderdagavond om 19.30 u. Indien er vijf vrijdagen in een maand zijn is die vrijdagavond een 
Ladies Night.

Tijdens de statutaire vergaderingen komt iemand spreken over een doel dat de club wenst te 
steunen, komt een bekende Vlaming of bekende Belg een uiteenzetting geven, hebben we 
vergaderingen in commissies, praatvergaderingen,…

Meestal vinden deze vergaderingen plaats in ons clublokaal in residentie “Stiemerheide” maar 
soms gaan we ook op verplaatsing. We bezoeken een fabriek, een school, een instelling,…

Naast het informatieve aspect en/of het werk dat we verzetten, komt op deze bijeenkomsten de 
vriendschap op de eerste plaats. 

Statutaire vergaderingen
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Jeugduitwisselingen YEP (Youth Exchange Program)

Elk jaar sponsoren de Rotary-clubs en districten meer dan 7000 leerlingen uit het middelbaar 
onderwijs die een onvergetelijke ervaring willen beleven door een andere regio van de wereld 
te ontdekken. De duur van het verblijf in het buitenland is normaal gezien 1 schooljaar, hoewel 
sommige Rotary-clubs en districten ook korte termijn uitwisselingen steunen van enkele weken 
of maanden. 

Alle uitwisselingsprogramma’s zijn bedoeld voor jongeren van ten minste 16 jaar, al dan niet 
kinderen van Rotariërs. Onze club heeft een lange traditie in het ontvangen van “inbounds” en het 
sturen van “outbounds” naar alle windstreken. Met fierheid mogen we zeggen dat we een van de 
beste jeugdwerkingen van Vlaanderen hebben. Dit is natuurlijk niet mogelijk zonder een goede 
YEO, een goed counselor en goede gastfamilies. 

De afgelopen jaren mochten we Laura Giovanetto (Canada), Nati Liuzzi (Paraguay) en Bia De Lima 
Fernandez (Brazilië) ontvangen. 

Jeugduitwisselingen YEP (Youth Exchange Program)
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Rotaract New Generations
Rotaract Genk werd gesticht in 1980. Onze club en RC Genk-Noord patroneerden de stichting. De 
eerste voorzitter was Johan Vanginderdeuren.
De eerste vergadering vond plaats op 8 december 1979,  de stichtingsvergadering op 15 oktober 
1980 en de keure-overhandiging op 21 november 1981 in de Limburghal. De club vergadert 
tweewekelijks op vrijdagavond. Vaak licht een gastspreker een initiatief uit de sociale of culturele 
sfeer toe.
Via de commissie “New Generations” onder het voorzitterschap van Lieven Houben sinds 2010 
heeft Rotary Club Genk een heel sterke band weten op te bouwen zowel met Rotaract Genk 
als met Rotary Club Lummen New Generations. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal nieuwe 
clubleden van de laatste jaren, voorheen geëngageerde Rotaracters waren. Daarnaast heeft 
Rotaract Genk de Global Grant van onze club in Siem Reap mee gesteund en maken beide clubs 
sinds 3 jaar samen via een publi-tower (6 meter breed x15 meter hoog) in het centrum van Genk 
reclame voor hun fund-raising events  “Genkerosity” & “GenkerFolies”. Op regelmatig tijdstip 
worden er dan ook gezamenlijke activiteiten georganiseerd of wederzijdse bezoeken afgelegd 
en mekaars initiatieven ondersteund.
De meeste Rotaract-activiteiten gebeuren op clubniveau en kennen een gelijkaardig verloop aan 
deze van Rotary. De leden komen meestal eens per twee weken samen op een formele manier. 
Daar bespreken ze dan de agenda en plannen komende activiteiten. De club steunde in haar 
bestaan Sint-Vincentius, Bethanië, Kosovo, Home-Houthalen en kinderen in Roemenië. Hiervoor 
richtte de club o.a. een Bokrijkdag in waarop allerlei animaties voor kinderen georganiseerd 
werden. Ook wordt reeds vele jaren een Genkerosity party gehouden.              
Het doel van Rotaract is om jongeren voor te bereiden op hun latere professionele activiteiten in 
een kader van vriendschap en dienstbetoon naar de maatschappij. De club staat open voor alle 
jongeren, jongens en meisjes, kinderen van Rotariërs of niet, met een leeftijd van minimum 18 
jaar en maximum 30 jaar. De naam Rotaract is afgeleid van ROTARy in ACTion.

Rotary Club Lummen New Generations werd opgericht op 28 april 2012 met 25 enthousiaste 
leden en maar liefst 5 Rotary-peterclubs waaronder onze club. New Generations wil een brug 
slaan tussen Rotaract en Rotary en is gericht op jonge dames en jonge heren tussen de 30 en 
45 jaar waarbij het de bedoeling is dat deze personen hierna doorstromen naar een Rotary club.
Hun doel is om een duidelijke bijdrage te leveren aan de objectieven van Rotary en het steunen 
de internationale projecten zoals End Polio en Shelterbox.
Rotary Club New Generations Lummen vergadert iedere 2de dinsdag van de maand in het 
Beukenhof in Lummen. Hun belangrijkste jaarlijks fundraising project is “Be Jazz” dat in 2015 plaats 
vond in Nicky’s ballroom te Diest. Daarnaast helpen zij ook Sint-Vincentius bij het klaarmaken van 
Sinterklaas- en Kerstpaketten.
Aangezien New Generations een brug vormt tussen Rotaract en Rotary zijn wij dan ook zeer 
verheugd dat Johan Frausen, stichtend voorzitter van Rotary Club Lummen New Generations 
en bestuurder-penningmeester van VZW Shelterbox op 31 juli 2015 officieel werd opgenomen 
in onze club. 
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Internationale contacten Internationale contacten
De contacten met onze vrienden uit Helmond en Leverkusen hebben zich door de jaren heen 
positief ontwikkeld. 
Met de Präsidentsreisen naar onder meer Berlin, Münster,Spreewald en Gent werd onze club 
steeds goed vertegenwoordigd. 
Ook voor het Nieuwjaarsconcert in Helmond zijn wij altijd met een grote delegatie onze 
opwachting gaan maken. 
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Ladies Nights Ladies Nights
Elke 5de vrijdag van de maand is in principe een Ladies Night. Op deze statutaire vergaderingen 
worden de partners van de Rotariërs uitgenodigd om ons te vergezellen. Dat is altijd een speciale 
gelegenheid. Een thema-avond, een wandeling, een bedrijfsbezoek,…
Er zijn elk jaar ongeveer 4 tot 5 Ladies Nights, afhankelijk van de kalender. 
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Familiedagen Familiedagen
Naast de wekelijkse vergaderingen en de Ladies Nights organiseren we op regelmatig tijdstippen 
activiteiten waarbij ook de kinderen van onze leden betrokken zijn. Dat zijn wandelingen, 
Blotevoetenpad, “Herberg Moeder De Gans”,  clownsoptreden, huifkartocht,…
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Ledenweekend Ledenweekend
Elk jaar, in het najaar, organiseren we een ledenweekend. We vertrekken dan op vrijdagavond 
en keren zondagavond terug.We gingen verschillende keren naar de Ardennen, een maal naar 
Oostende en zelfs een keer naar het Moezeldal in Duitsland. Over de details zullen we hier niet 
verder uitweiden ;-). De foto’s spreken voor zich. 
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Huidige leden Fotogalerij Huidige leden Fotogalerij

Bijnens Albert
Bijnens Roger
Bollen Theo
Boschaerts Ewaud
Brouwers Jacques

Gielen Francis
Govarts Erwin
Haeck Rudi
Hebette Roland
Houben Herbert

Casteur Renaat
Christoffels Bart 
Coenegrachts Jan
Coppens Jaak
Cox Paul

Houben Lieven
Indekeu Joep
Jageneau Emile
Jansen Bart
Janssen Joop

D’Helft Pascal
Daniels Raymond
De Vylder Paul
Dirickx Guido
Dirix Jan

Jeurissen Geert
Lambie Kristof
Lambie Roger
Lenaerts Guy
Luykx Jef

Donckier Eric
Donckier Olivier
Dries Wim
Eersels Hans
Geebelen Jos

Molog Melfred
Monten Jan
Moors Chris
Nijs Herman
Nijs Patrick



Huidige leden Fotogalerij

Palmers Yvan
Panis Ludo
Provoost Jan
Ramaekers Geert
Remans André

Remans Bart
Renders Guy
Schols Jos
Schreurs Hans
Soenen Manu

Sourbron Jos
Steegmans Paul
Van Den Broeck Marc
Van Nieuwkerke Stef
Vandersanden Mathieu

Vandyck Jago
Vanspauwen Herman
Verlinden Laurent
Walgrave Guido
Wetsels Jan


