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Een “gouden” viering die serviceclub Lions Tongeren 
vandaag te beurt valt, is zondermeer een mijlpaal in 
het bestaan van de club.

Enerzijds is het een ideaal moment om herinnerin-
gen uit het verleden te koesteren en anderzijds is het 
dé gelegenheid om de bakens voor de toekomst uit 
te zetten.

Tijdens de voorbije decennia is Lions Club Tongeren 
erin geslaagd om talloze sociale projecten te realise-
ren en financieel te ondersteunen.

Het meest in het oog springend project is uiteraard de 
samenwerking met de Tehuizen voor Nazorg – TEVONA. 
Dit heeft er toe geleid dat twee ongemeen schitte-
rende projecten zoals Oostheuvel Lafelt Riemst en 
De Hoge Dries in Koninkem Tongeren, konden wor-
den gerealiseerd. Hierdoor worden personen met een 
verstandelijke beperking in staat gesteld een leven uit 
te bouwen als een volwassen persoon. Naar mijn me-
ning een bijzonder nobel initiatief.

Immers, in een maatschappij waarin technologie en 
economie iedere dag meer en meer de aandacht opei-
sen, is het van het allergrootste belang dat de sociaal 
zwakkeren niet aan hun lot worden overgelaten.

Te weten dat alle leden van Lions Club Tongeren zich 
permanent en onbaatzuchtig inzetten tot het creëren 
van betere leefgemeenschap, schept bij het stadsbe-
stuur het gevoelen niet alleen te staan om aan deze 
noden het hoofd te bieden.

Als burgemeester ben ik dan ook bijzonder dankbaar 
en erkentelijk voor de belangrijke menselijke en socia-
le meerwaarde die Lions Club Tongeren gedurende de 
voorbije jaren wist te realiseren. Tevens ben ik ervan 
overtuigd dat middels de inzet en gedrevenheid van 
de leden van de club, er nog een “gouden” toekomst 
voor Lions Club Tongeren is weggelegd.

Patrick Dewael
Bugemeester Tongeren

Voorw
oord
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Waarde lezer,

23.03.1963 – 23.03.2013. 
Lionsclub Tongeren viert 50 jaar charter.

Met de realisatie van dit boek nodigen wij u uit om stil 
te staan. We staan even stil uit respect voor alle Ton-
gerse Lions die ons zijn voorgegaan en deze club op de 
rails gezet hebben. We zijn fier omdat we deel uitmaken 
van een internationale organisatie die ons aanzet om te 
dienen, om bij te dragen aan wat ook de wereld beter 
maakt. En tenslotte engageren wij ons om deze gewel-
dige club verder gestalte te geven.

Een club wordt geen 50 met eten en drinken alleen. 

Er is een missie die ons drijft. Doorheen dit boek maakt 
de lezer kennis met tal van projecten die we hebben 
mogen steunen. Nu eens met bescheiden middelen dan 
weer met een grotere bijdrage. Projecten met een cultu-
rele inslag of in het onderwijs, nog vaker in de zorgsector. Echt boeiend worden de projecten als ze gereali-
seerd worden in een geest van partnership en op lange termijn.  

Er is de vriendschap die ons bindt. Het levenselixer van onze club. We beschouwen ‘We serve’ als een 
privilegie. Schouder aan schouder werven we fondsen. Samen engageren we ons in meerjarenplannen. En 
uiteraard, als in de beste vriendschappen, zijn ook grote en kleine emoties ons deel.

Wij willen dankbaar zijn. Dank aan onze dames die ons dit geweldige clubleven ‘gunnen’. Dank aan de Stad 
Tongeren voor wie wij graag ambassadeur zijn, maar die voor ons ook partner is, zoals in de realisatie van 
dit jubileumboek. Aan de gemeente Riemst voor meer dan 30 jaar gastvrijheid bij de organisatie van onze 
jumping. Dank aan alle verantwoordelijken binnen Lions International. Van Oakbrook tot en met zone B-61 
in district 112B. Wij vermelden ook graag alle partners op wie wij mogen rekenen bij de realisatie van onze 
projecten. Tot slot danken we van harte onze sponsors met wie we elk jaar opnieuw in zee gaan.

De viering van 50 jaar charter heeft onze club nog meer dynamiek gebracht. Geen lid kon aan deze dyna-
miek ontsnappen. Koen Nulens, Rik Vanhove en Frank Baret zijn de dragers van dit jubileum. Wij volgen in 
de slipstream van hun enthousiasme.

Beste Vrienden, fier op ons verleden en vol vertrouwen in de toekomst. Dit is het gevoel dat Lionsclub Ton-
geren op 23.03.2013 wil vertolken.
Veel leesgenot.

Vincent Jageneau
Voorzitter LC Tongeren 2012-2013

Voorw
oord
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Voorw
oord

Beste Voorzitter en leden van L.C. Tongeren,

Als gouverneur van District 112B ben ik bijzonder ver-
heugd om jullie allen van harte te kunnen feliciteren met 
dit gouden jubileum.

Op 23 maart 2013 is het juist 50 jaar geleden dat L.C. 
Tongeren, bestaande uit enthousiaste, gedreven en so-
ciaal geëngageerde streekgenoten boven de doopvont 
werd gehouden door L.C. Hasselt en L.C. Liège.

Op zijn beurt werd L.C. Tongeren peter van drie Lions-
clubs nl. Seraing, Maasland en Alken Land van Wor.

L.C. Tongeren mag met trots terugblikken op een rijk 
verleden. Over de jaren heen werd met een niet aflatende en onbaatzuchtige inzet van velen in een sfeer 
van vriendschap aan sociaal dienstbetoon gedaan. Jullie werden hiervoor gewaardeerd en ontvingen tot 
viermaal toe de prijs van het Nationaal Werk voor vzw Tevona.
Het dynamisme van de club vertaalde zich eveneens in het bekleden van functies in onze lionsorganisatie 
op districts- en zoneniveau.

Lion zijn betekent lid zijn van de grootste service organisatie ter wereld.

Lions Club International kent sinds de oprichting in 1917 door Melvin Jones een traditie van dienstver-
lening en menslievendheid. Als doelstelling wordt humanitaire hulp bieden aan individuen en gemeen-
schappen nagestreefd.
Ook de huidige Internationale President Wayne Madden is erg begaan met de samenleving. Zijn interna-
tionaal thema “In a World of Service” weerspiegelt de waarden die voor alle lions sinds jaren vanzelfspre-
kend zijn. Het geeft ook de aanzet tot nieuwe uitdagingen en verandering.

Elk van de 46.000 clubs en de ganse service-beweging dienen voordurend te evolueren om efficiënt te kun-
nen inspelen op de acute noden, zowel in de dichte omgeving als op nationaal en wereldvlak.

Samen met ruim 1,3 miljoen lionsleden in meer dan 200 landen zijn 
jullie vrijwilligers die door jullie engagement betrokkenheid en bewo-
genheid creëren in de samenleving.

Samen maken jullie een verschil en zorgen jullie voor verbinding en 
ontmoeting tussen mensen. Dit geeft een gevoel van ergens bijhoren 
en geborgenheid. Zo bouwt men bruggen naar wie anders is.

Beste lionsvrienden van L.C. Tongeren, slechts samen zijn we sterk, 
slechts samen gaan we als vrijwilliger “Verder dan de lijn”.

Zeer genegen,

Chris De Pauw-D’Haeyer
districtsgouverneur 112B

Belgium District 112 B

Chris De Pauw -D’Haeyer
Governor 2012 - 2013

Lions Club Mechelen Leliëndael

Verder dan de lijn

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
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Voorw
oordJuly 26, 2012

To the Tongeren Lions Club:
  
I want to extend my warmest greetings as you mark 
your golden jubilee. Your club has provided exempla-
ry service in helping those in need. Each and every 
member can be very proud of its accomplishments.

I know you are especially proud of your successful 
fundraisers such as the annual horse jumping week-
end and your charitable works such as your support 
to a home for adults with mental challenges. You see 
needs in your community and with great passion and 
perseverance you meet them.

I am sure you agree with me that service is the rent 
each of us pays for living. Melvin Jones, our founder, 
once said, “You cannot go very far until you have done 
something for somebody else.” 

We Lions have lived in a world of service for 95 years. 
But our work is not done. Children are hungry. People 
are needlessly blind. Victims of disasters need shelter 
and clothing. Please continue to serve with enthusi-
asm and efficiency.

Warmest regards,

Wayne A. Madden, International President
International Association of Lions Clubs
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Lions Club Tongeren 
onderdeel van een groter geheel, internationaal & nationaal

In 1917 ontstond de Lions-beweging in de Verenigde Staten, met als motto: “Liberty, Intelligence, Our 
Nation’s Safety” (vrijheid, verdraagzaamheid, behoeder van de naties ) L.I.O.N.S. De stichter is de jonge 
zakenman Melvin Jones. 

De internationale organisatie van Lions Clubs is de grootste niet-gouvernementele organisatie (NGO) van de 
wereld en ondertekenaar van het UNO charter. Onze organisatie is aanwezig in bijna 200 landen en geogra-
fische gebieden in de wereld en telt meer dan 1 300 000 leden, verspreid over 46 000 clubs. 

De maatschappelijke zetel van LIONS CLUBS INTERNATIONAL bevindt zich nu in Oak Brook, Illinois, USA. 

Toen de jonge zakenman MELVIN JONES secretaris 
werd van een ‘business circle’ in Chicago, kwam hij snel 
tot het besef dat een dergelijke grote groep invloedrijke 
mensen een machtig potentieel vormde dat zou kunnen 
ingezet worden in het belang van de gemeenschap en 
vooral van de kansarmen. Zijn ideeën vonden gehoor en 
op 7 juni 1917 kwamen 12 afgevaardigden van een 27-tal 
clubs in Chicago bijeen.

In oktober van hetzelfde jaar werd te Dallas (Texas) be-
sloten een landelijke organisatie op te richten en een 
constituerende vergadering werd gehouden. Hierop 
waren 36 vertegenwoordigers van 22 clubs uit 9 staten 
aanwezig. De statuten werden opgesteld, bestuursle-
den benoemd, een “code of ethics” ontworpen. Heel 
belangrijk was het aanvaarden van de motie ingediend 
door de afvaardiging van Oklahoma en gesteund door 
Melvin Jones: “Geen enkele club zal zich op geen enke-
le manier tot doel stellen financieel voordeel te bezorgen 
aan haar leden”

Dallas 1917: de eerste conventie
een internationale start voor Lions Club International

Tijdens de eerste conventie in Dallas in 1917 werd er 
niet onmiddellijk een naam gevonden; tot in 1919 de 
optie van Melvin Jones het haalde en de “Association 
of Lions Clubs” de officiële benaming werd. Dit was 
trouwens de naam van zijn business circle in Chica-
go, naam die geïnspireerd werd door de grote stenen 
leeuw die in Chicago voor het Institute of Arts staat.
 
De opmerkelijke tussenkomst van een jonge advocaat 
uit Denver, Halsted Ritter, was doorslaggevend voor 
de verklaring van de naam L.I.O.N.S. Hij stelde dat 
het woord LIONS niet alleen de koning der dieren en 
de uitzonderlijke kwaliteiten van broederschap, ka-
meraadschap en sterkte opriep, maar dat de letters 
ervan precies de boodschap van het Amerikaanse 
burgerschap inhielden: ”Liberty, Intelligence, Our 
Nation’s Safety”.

G
eschiedenis



12  >  LIONS CLUB TONGEREN 50 jaar

Het actueel embleem (het speldje) met een leeuw die naar het verleden kijkt en een leeuw die naar de toe-
komst kijkt, werd in 1920 ontleend aan een schilderij van een Franse artieste, Rose Bonheur.

Het uitgangspunt van dienstbaarheid en inzet voor het algemeen belang leverde het motto: “WE SERVE” op.

De organisatie breidde zich in snel tempo uit. Het aantal clubs en het ledenbestand groeiden snel aan en in 
1920 werd in Canada de eerste LIONS CLUB buiten de VS opgericht. De naam van de organisatie luidde nu 
“The International Association of Lions Clubs” of kortweg “Lions International”, in 1980 gewijzigd in “LIONS 
CLUBS INTERNATIONAL”.

In 1925 sprak Helen Keller de internationale conventie van de Lions toe in Cedar Point, Ohio. Zij besloot 
haar toespraak met een oproep: dat alle lions in de wereld zich ertoe zouden verbinden om de “ridders van 
de blindheid te worden in de kruistocht tegen de duisternis”. Sindsdien is de strijd tegen blindheid en de 
hulp aan blinden en slechtzienden de belangrijkste humanitaire activiteit van de Lions. Sight First werd een 
begrip in de wereld.
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Lions Club MD 112 Belgium
de Belgische dimensie

Op 31 maart 1952 werd de eerste club in België officieel gesticht onder de naam Bruxelles, nadien Bruxelles 
Centre. Het charter werd overhandigd op 17 mei 1952. Enkele maanden later kreeg Antwerpen zijn charter 
als petekind van Bruxelles, in het voorjaar van 1953 gevolgd door Liège (het huidige Liège Cité). Daarna 
volgde Gent en Namur. In 1954 kreeg De Panne als eerste kleinere stad zijn charter.

De eerste nationale conventie werd in Keerbergen gehouden in mei 1953 met 100% aanwezigheid van de 5 
opgerichte of in oprichting zijnde clubs.

Op 3 maart 1959 aanvaardde Koning Boudewijn het erevoorzitterschap van ons Belgisch district, een blijk 
van erkenning die tot op heden onze vereniging vereert en welke wordt voortgezet door Koning Albert II.

Sinds 1952, datum van oprichting van de eerste Belgische club (Bruxelles Centre), tot 1991 was België ge-
woon één groot district. Alle Belgische LIONS CLUBS hingen af van het ene District 112 Belgium, dat geleid 
werd door één gouverneur die ieder jaar verkozen werd door de Nationale Conventie.
Vanaf 1991, en vooral omdat het aantal clubs te groot was geworden, werden de Lions Clubs ondergebracht 
in 4 districten (A, B, C en D), die elk worden bestuurd door een gouverneur die jaarlijks gekozen wordt op 
de districtconventie.

Het Multiple District 112 Belgium wordt bestuurd door de gouverneursraad en gecoördineerd door een 
Council Chairperson.

Het Multiple District 112 Belgium is het coördinatie-orgaan van de 4 districten en wordt bestuurd door de 
Raad van Gouverneurs onder het voorzitterschap van de Council Chairperson, bijgestaan door een Secreta-
ris-Generaal, een adjunct-Secretaris-Generaal en een Algemeen Penningmeester-Generaal.

De Gouverneursraad vergadert maandelijks en neemt al zijn beslissingen collegiaal. De Gouverneursraad 
benoemt ook de voorzitters van de nationale commissies en bevestigt hun samenstelling.

Momenteel (eind 2012) telt het MD112 België 7570 leden verdeeld over 283 clubs waarvan:
✓  112 A: 54 clubs (1879 Lions)
✓  112 B: 71 clubs (1957 Lions)
✓  112 C: 61 clubs (1256 Lions)
✓  112 D: 97 clubs (2478 Lions)

G
eschiedenis

Sinds 1991 ziet de organisatie er als volgt uit:
✓  District 112 A: West- en Oost-Vlaanderen 
✓  District 112 B: Antwerpen, Limburg en 
  Vlaams Brabant 
✓  District 112 C: Brussel Hoofdstedelijk Gewest, 

Waals Brabant, en 5 clubs in het arrondisse-
ment Halle-Vilvoorde 

✓  District 112 D: Luik, Namen, Henegouwen en 
Luxemburg 

112A

112D

112B

112C
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Lions Club Tongeren 

Voor het ontstaan van de lionsclub Tongeren moeten we teruggaan tot eind jaren vijftig. Het was de periode 
vlak na de wereldtentoonstelling op de Heysel, Belgisch Congo was nog niet onafhankelijk, de modernise-
ring van de Kerk door het tweede Vaticaans Concilie nog niet aan de orde, en… de Golden Sixties moesten 
nog beginnen. Het organiseren van een service club en vooral het aantrekken van leden was niet evident in 
die tijd. Het duurde dan ook nog even vooraleer het vereiste ledenaantal bereikt werd om over te gaan tot 
de stichting van de Club.

De eerste moeizAme jAren

Toch begon en slaagde het Lions-avontuur door een oproep van Marcel Steyns, die een paar lieden optrom-
melde, daar hijzelf door Lions uit Luik en Hasselt was aangesproken om in Tongeren een nieuwe club op te 
richten. Hij vroeg toen aan Simon Delvigne, Albert Jadoul, Pierre Stas en Albert de Brogniez om de eerste 
kern uit te maken waaruit de club moest gaan groeien.

Als getuige van die eerste jaren en vooral van de plechtige overhandiging van het Charter of de Keure op 23 
maart 1963 laten we Lion van het eerste uur en past-voorzitter Pierre Stas aan het woord:

“Het Lionsavontuur begon in Tongeren heel precies op 23 maart 1959 toen een eerste vergade-
ring plaatsvond bij Simon Delvigne.

Maar het duurde een vier jaar voor dat de club rijp was voor een charter- of keureoverhandiging. 
Wegens omstandigheden eigen aan die periode was ook de recrutering van de 15 leden die toen 
onontbeerlijk waren om een keure te krijgen moeilijk van start gegaan. 

Maar wat was eigenlijk een keureoverhandiging ? Uit wat bestond zulke ceremonie ? Niemand 
van ons had zulke plechtigheden meegemaakt, omdat de serviceclubs in die tijd nog maar dun 
gezaaid waren, en zulke feesten eerder zeldzaam.
Als nieuw gekozen voorzitter aan wie men de taak had opgedragen het feest te organiseren, 
had ik het echter voelen aankomen en ik was al op ontdekkingstocht gegaan, onder meer op de 
keureoverhandiging te Mons, alwaar ik een en ander had bespied en opgetekend.

Iets organiseren zoals in Mons, in een stad zoals Tongeren was geen gemakkelijke opdracht. 
De accommodatie was een reëel probleem. Het is pas nu, in de loop van de laatste jaren dat 
we mogen spreken van behoorlijk feestzalen, voortreffelijke traiteurs, orkesten en dies meer in 
Tongeren. Maar in die tijd…

In die tijd was echter de Rijksnormaalschool in opbouw aan de Sacramentstraat en er tekende 
zich daar een mooie perspectief om iets fatsoenlijk te organiseren. Er waren meerdere zalen 
waar een academische zitting kon plaats vinden, waar men een diner kon inrichten, refters, 
keuken gerief, sanitair, enz. We hadden echter geen rekening gehouden met een strenge winter 
die de bouw van de school aanzienlijk vertraagde. Twee dagen voor het feest waren er nog geen 
deuren aan de WC’s en op de dag zelf moesten we nog planken laten leggen om de toegang tot 
het gebouw te verzekeren over een modderweg.

Het was mijn broer, Paul Stas, die altijd in de papierhandel gewerkt heeft, die de uitnodiging 
tekende, en ook de wimpel ontwierp, in de stijl eigen aan de zestiger jaren.
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Ik laat U echter bedenken hoeveel vergaderingen er nodig waren om zo een feest te realiseren. 
Dank zij de inzet van de leden van de club was het feest een reuzesucces. Ik kreeg de keure van 
de toenmalige gouverneur Venkeler, en ik kreeg van onze peterclubs Hasselt en Liège Cité de 
tafelklok en de spaarleeuw aangeboden met de toespraken van Karel Van Bockrijck en van Paul 
Hiernaux.
Eén na één mochten de leden de keure komen ondertekenen onder het waakzaam oog van 
Justin Toppet die zowat de regisseur was, belast met de timing van het feest. We hebben toen 
een rijke oogst aan wimpels binnen gehaald en Georges Hernalsteen zorgde er later voor dat er 
staandertjes zouden gemaakt worden om ze op de vergadertafels te laten prijken.

Bij het binnentreden in de eetzaal was de aanblik verrassend. Langs de witte tafels contrasteer-
den de rode stoelen, alle dezelfde, gelijnd zoals Britse paradesoldaten in Buckingham. En onze 
traiteur, een kokkin uit het Luikse, kreeg het klaar om iedereen een zeer goed maal te brengen, 
en ondanks het groot aantal deelnemers gerechten aan te bieden die goed warm gehouden 
werden.

Het was, zeg ik, een reuzesucces, daar we aan het feest een enorme geest van samenhorig-
heid hebben opgedaan, die we nog aanvoelen bij de inrichting van elke jumping. Men wist op 
wie men kon rekenen. We hadden samen iets verwezenlijkt en tot een goed einde gebracht. De 
voldoening die we meedroegen was de definitieve opstart van de club. Het opkikkertje dat we 
nodig hadden om er iets van het maken.

Al diegenen die het hebben meegemaakt zijn er nu nog fier over.”

Pierre Stas, voorzitter 1962-1964
35 jaar LC Tongeren, 1988

G
eschiedenis



16  >  LIONS CLUB TONGEREN 50 jaar

op de foto’s vlnr. Albert Wygaerts, Pierre Stas, Gouverneur Jos Venkeler, Justin Toppet en Pierre Stas
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Het CHArter

De oprichting van de club was dus een feit zo getuige de keure of het charter op de linkerpagina.

Het charter werd ondertekend op 13 september 1962 door de toenmalige president van de International 
Association of Lions, Curtis D. Lovill en secretary William R. Bird.

Voor Lions Club Tongeren ondertekenden de 18 charter members: 
de Brogniez Albert, Delvigne Simon, Hernalsteens Georges, Indekeu Albert, Jadoul Albert, Reard Jean, 
Stas Pierre, Steyns Marcel, Velghe Joseph, Damas Jean-Marie, Meulemans Tony, Senioutovich Georges, 
Van Hollebeke Frans, Frère Maurice, Jorissen Jean, Pexsters Ernest, Toppet Justin, en Wygaerts Albert

De plechtige overhandiging van de Charter door Jos Venkeler, gouverneur van het district 112, vond plaats 
op 23 maart 1963 zoals hierboven reeds uitvoering beschreven.
De voorzitters van het eerste uur waren Albert Jadoul, aan wie men de stichting dankt, Marcel Steyns die 
zorgde voor de uitbreiding en Pierre Stas, die instond voor de officiële keuroverhandiging op 23 maart 1963. 
Een clublokaal werd ten slotte gevonden in Le Casque op de Grote Markt van Tongeren.
De Club was eindelijk terecht en kon voortaan haar werkzaamheden in alle sereniteit verder zetten.

Lions CLuB tongeren: stilaan op kruissnelheid

Onze club was niet meer weg te denken uit het Lions landschap in België. Lions Tongeren was zonder meer 
de weg vooruit ingeslagen. Het ledenaantal groeide. Alle geledingen en beroepsgroepen uit de Tongerse 
regio en samenleving vonden er hun vertegenwoordiging. 

De dienstverlening aan de gemeenschap was het bindmiddel in de club; de samenhorigheid, de leute en de 
onderlinge vriendschap tussen de leden maakten de drive uit !

De sociale initiatieven, waarover verder in dit boek meer details, werden in de eerste twee decennia van het 
bestaan van de club gekenmerkt door eerder losse initiatieven en realisaties. 

Op een zeker ogenblik meende de club dat er meer moest zijn. Zo kwam de club einde 1980 terecht bij TE-
VONA te Oostheuvel in Lafelt-Riemst, een samenwerking die tot op heden bewijst een voorbeeld te zijn van 
duurzaamheid en wederzijdse verstandhouding.

Naast de sociale dimensie en de zorg voor de minderbedeelden in de samenleving, wist Lions Tongeren 
eveneens enige culturele uitstraling te bereiken. Getuige hiervan de organisatie van de jaarlijkse conferen-
tiecycli op het stadhuis, de prijs van de humor, de realisatie van enkele beeldhouwwerken in de stad.
Kleine broer werd groot … in aantal, in woorden en in daden. Het palmares mag gezien worden ! 

Doorheen de jaren werd Lions Club Tongeren de fiere peter van LC Seraing, LC Maasland en in 2006 van LC 
Alken Land van Wor. Dit laatste peterschap ging in de club gepaard met een pittige discussie, gezien ons 
jongste petekind de facto tot een andere zone behoorde en de club samengesteld was uit stoere bonken en 
lieftallige dames … 

Ook belangrijk om te vermelden is dat onze club midden jaren tachtig een jumelage aanging met een Ne-
derlandse club uit het hoge noorden: LC Zwollerkerspel.

Lionsclub anno 2013 telt 35 leden waarvan 6 senior leden of privileged members. Dit is geen eindpunt. De 
commissie Effectieven staat garant voor een verder proces van verjonging en diversificatie in de beroepen. 
De aanwervingen in de voorbije jaren illustreren deze missie.

Lions Club Tongeren is goed bezig …; is vijftig jaar jong !

G
eschiedenis
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Groepsfoto december 2012 in hoeve Dewalleff

Zittend vlnr. : Sylvain Monard, Richard Leys, Julien Van Heers, Justin Hansen, Vincent Jageneau, Herman Gacoms, Jean-
Marie Lecoque, Marcel Jageneau, Jozef Slegten, Alex Dirix, Pierre Simons.

Staand vlnr. : Patrick Noelmans, Koen Nulens, Guido Stevens, Ghislain de Schaetzen, Frank Baret, Guy Molenaers, Marc 
Smeets, Francis Moës, Léo Donné, Rik Vanhove, Bernard Bertrand, Johnny Claesen, Robert Stas, Frans Timmermans, 
Ludo Jansen, Dirk Schoofs, Olivier Boyen, Marc Leemen, Geert Landmeters, Stijn Duchateau.
Ontbreken : Francesco Di Filippo, Peter Tans, Jean Voets, en Martin Willems.

Groepsfoto 1987 in hoeve Dewalleff

Zittend vlnr: Joseph Velghe, Albert Wygaerts, Ernest Pexsters, Frans Van Hollebeke, Frans Janssen, Albert de Brogniez 
en Pierre Stas.

Staand 1 ste rij vlnr : Bob Indekeu, Jean Voets, Richard Leys, Xavier Stappers, Martin Willems, André Farine, Marcel 
Jageneau, Gustin Hansen, Pierre Simons, Pierre Vandenbosch, Julien Van Heers, Leo Donné, Franz Ver Berne, Michel 
Robeyns en Jean Vanormelingen.

Staand 2de rij vlnr : Jan Driessen, Rik Vanhove, Baudouin de Schaetzen, Ghislain de Schaetzen, Christian Van Huffel, 
Miel Jageneau, Bernard Bertrand en Jozef Slegten.
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een getuigenis vAn De eerste jAren

Begin 1965 ontving ik het onverwacht bezoek van mijn schoonbroer Michel Robeyns en Jean-
Marie Damas, mij wel bekend omdat hij mijn twee zonen op de wereld had gezet.

Al gauw bleek dat het niet de bedoeling was van deze beide eminente geneesheren te praten 
over de gezondheid van mijn vrouw en mijn kinderen doch wel dat ze mij kwamen vragen of ik 
niet bereid was toe te treden tot de Lions Club die enkele jaren voordien opgericht was.

Ik schrok mij dood: inderdaad, ik was een beginnend advocaat, die pendelde tussen mijn be-
scheiden kantoor in Tongeren en dat van mijn patroon in Maasmechelen.
Bovendien had de Lions de reputatie grotendeels Franstalig te zijn terwijl ik eerder voor Vlaamsge-
zind doorging.

Mijn vermoedelijk latere peters legden mij de maandelijkse activiteiten van de Club uit, doch 
benadrukten ook de sociale rol die een Serviceclub heeft in de samenleving.

Na enig beraad waren Marie-Jo en ik akkoord, en kreeg ik de toelating om mijn jawoord te geven.

Naar ik meen in de loop van de maand maart 1965 werd ik opgenomen, samen met mijn vriend 
en confrater, wijlen Emiel Jageneau.

Wijlen Frans van Hollebeke was voorzitter, en leidde de vergadering volledig in het Nederlands.

De onderlinge gesprekken werden probleemloos gevoerd in het Frans, in het Nederlands of in 
het Tongers.

Michels Robeyns en Jean-Marie Damas waren mijn peters, die mij moesten inwijden in de ge-
bruiken en de verplichtingen die mijn lidmaatschap meebrachten.

Jean-Marie Damas werd het jaar daarop verkozen als voorzitter, en had zich voorgenomen, als 
vurig Luikenaar, zijn officiële functie uitsluitend in het Nederlands uit te oefenen.

Het probleem was evenwel dat dit Nederlands eerder gebrekkig was.

Jean-Marie had inderdaad al zijn studies in het Luikse gedaan behalve dan zijn specialisatie in 
de gynaecologie die hij aan de Universiteit van Maastricht haalde.

Nadat hij zich als gynaecoloog gevestigd had in Tongeren had hij zich verder verdiept in de Ne-
derlandstalige professionele terminologie en, zulks met de nodige uitschuivers.

Zo vroeg hij aan één van zijn eerste patiënten, die dacht in verwachting te zijn: “Wanneer heb jij 
voor de laatste keer gepoept “, niet wetende dat zulks in het Tongers iets heel anders betekent 
dan in het Maastrichts.
De opname van Emiel Jageneau en van mezelf waren gezellig verlopen: wij vergaderden in het 
zaaltje achter van Hotel Du Casque op de markt, waar moeder Daneels lekker kookte.

Het scheen de traditie te zijn dat de opname van nieuwe leden aan bepaalde rituelen gebonden 
was, zodat de vergadering wat uitliep.

Zodoende kwam ik “goed geladen” in de Kielenstraat 94 aan rond een uur of 3.

Marie-Jo ontving mij met open armen en gesloten ogen, en drukte haar genoegen uit over de 
prachtige bloemen die zij mocht ontvangen.

G
eschiedenis
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Zij was er dan ook van overtuigd dat die Lions toch “Chique typen” waren die hun wereld kenden.

Om stipt 8 uur belde onze poetsvrouw aan “Mariaake van Rijkhoven” die zich aanmeldde voor 
de wekelijkse vrijdagpoets.

Marie-Jo legde haar uit dat zij onze echtelijke slaapkamer deze week niet moest poetsen daar 
mijnheer (dat was ik) een beetje ziek was.

Mariaake, die slimmer was dan wij vermoedden, repliceerde hierop: “Och madam trek het u niet 
aan: mijn man dronk ook zo veel en hij heeft een ferme maagzweer gekregen”.
Ondanks alles is deze wens tot op heden niet in vervulling gegaan.

Bijzonder gezellig waren de Ladie’s nights in de “Casque”.

Het café werd gesloten en was volledig ter beschikking voor ons om te dienen als vestiaire en 
als danspiste.

De biljart, die in het midden van het café prijkte deed dienst als vestiaire en de jukebox verving 
het orkest: beurtelings stak ieder lid een vijf frank stuk in de gleuf en we waren weer vertrokken 
voor een kwartiertje dans.

Wat waren we toen allemaal nog jong !!!

Nadat Jean-Marie het voorzitterschap overgenomen had was het zijn uitdrukkelijke bedoeling 
alle vergaderingen en officiële plechtigheden in het Nederlands te leiden.

Zijn Nederlands was er evenwel niet ver op verbeterd.

Daarom kreeg ik mijn eerste (niet-officiële) opdracht nl. de vertaler van de voorzitter: daags voor 
de vergadering bracht Jean-Marie mij zijn Franse tekst binnen, en kreeg ik als opdracht deze in 
officieel Nederlands te vertalen.

Deze principiële houding van een in wezen Franstalige voorzitter, alsook de aanwerving van 
nieuwe leden hebben ertoe bijgedragen dat de Club “vernederlandst” werd, zonder dat zulks 
aanleiding zou geven tot wrijvingen of taalincidenten.

Op gebied van sociale werking was het aanvankelijk slechts mager gesteld.

Weliswaar werden kleinschalige hulpverleningen gedaan aan individuele personen van wie men 
de problemen kende doch wij moesten wachten tot begin van de jaren 70 om een grootschalerig 
project te patroneren, nl. de aankoop van een camionette en het patroneren van de huis- aan 
huis-bedeling van de maaltijden door het OCMW.

Teneinde dit project te financieren werd in de jaren 70 kleiduifschietingen georganiseerd op 
verschillende locaties, meestal in de tuin van een mooi kasteel, doch de opbrengst hiervan was 
nauwelijks voldoende om de kosten te dekken met de uitgaven die de leden zelf hadden gedaan.

Inmiddels mocht ik het voorzitterschap waarnemen van 1976 tot 1978, nadat wij van ons oor-
spronkelijk lokaal verhuisd waren naar het Beukenhof aan de Sint-Truidersteenweg.

Enkele jaren later, ik meen onder het voorzitterschap van Bauduin de Schaetzen, verhuisden wij 
naar Hoeve Dewallef, waar wij onze vaste stek gevonden hebben.
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In 1982 kwam evenwel de grote uitdaging: Oostheuvel Lafelt en Koninksem, Tevona ….

Dankzij André Farine werd contact opgenomen met de Rijverenigingen van de streek die thans 
voor de 31ste maal hun medewerking aan onze Jumping geleverd hebben en zulks in een vol-
ledige nieuwe “look” op 23 september 2012.

Ik neem aan dat iemand anders een omstandig rapport zal maken van de evolutie van de inspan-
ning en de financiële bijdragen die wij ter zake geleverd hebben, doch het belangrijkste is dat 
gedurende meer dan 30 jaar alle leden en hun echtgenotes een constante inspanning geleverd 
hebben om hun inbreng te doen.

Voor wat Marie-Jo en mezelf betreft denken wij met heimwee terug aan onze frituuruitbating, 
die de eerste jaren in een afgedankte en tot frituur omgebouwde caravan werd ondergebracht, 
met nauwelijks enige verluchting, zodat wij gedurende drie dagen naar frituurvet bleven ruiken 
en ook ongeveer tijdens dezelfde periode niet meer konden rechtkomen van de rugpijn.

Marie-Jo en ik hebben gedurende meer dan 45 jaar genoten van de vriendschap die wij steeds 
in de Club aangevoeld hebben, doch ook van de voldoening die wij ondervonden hebben door 
onze medewerking aan de sociale projecten.

Ik blijf ik in hart en ziel verbonden aan onze Lions Club, die mij 
trouwens gehonoreerd heeft met een Melvin Jones-erkenning.

Gelieve dit proza te beschouwen als een bescheiden bijdrage 
tot de festiviteiten naar aanleiding van de viering van uw 50ste 
verjaardag.

Franz Ver Berne
September 2012

een LiD getuigt... 

Geachte lezer,

25 jaar geleden veranderde ik van beroep. Daardoor verloor ik tal van sociale contacten. Toen ik en-
kele jaren later op voordracht van de advocaten Miel Jageneau en Franz Ver Berne, lid werd van de 
club, was er plots, inzake die sociale contacten, een aanzienlijke wijziging. Want, dat is uiteindelijk 
de essentie: leden van een club spreken af elkaar regelmatig te zien. In een lionsclub gaat het over 
tweemaal per maand. Het gaat niet alleen over een mógelijkheid om te gaan. Je verbíndt je er ook 
toe er regelmatig te zijn. Ook de ander heeft immers geen mogelijkheid tot contact als er niemand is. 

Eén van die samenkomsten vindt rond tafel plaats, tijdens een maaltijd. Bijna onvermijdelijk als 
mensen iets langer samen zijn. 

De tweede samenkomst wordt besteed aan overleg. Omtrent onze sociale werken. Omdat men-
sen niet alleen betrokken zijn op individuen, maar ook met zijn allen betrokken op een bredere 
groep waarin men een bijdrage kan leveren aan de er levende noden. Wij zeggen het iets gesti-
leerder: “we serve”. 

G
eschiedenis
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Bijzonder charmant daarin vind ik, dat een lionsclub, naast zijn lokale initiatieven, door zijn verwe-
venheid in “Lions Clubs International”, en zijn financiële inbreng in dat verband, effectief bijdraagt 
aan de internationale realisaties waarmee onze wereldorganisatie zijn faam heeft gemaakt. 

Maar het zijn toch vooral de persoonlijke contacten met de vrienden die een mens altijd opnieuw 
naar de club laten gaan. Men treft daar inderdaad een breed scala van kleurrijke persoonlijk-
heden. Ernst maar ook goede luim komen daar aan bod. De “dingen van het leven”, maar ook, 
bij gelegenheid, onnavolgbare kolder en pret. Zouden mannen 
meer relax zijn als er geen dames in de buurt zijn? Vindt die regel 
daarin zijn reden van bestaan? 

Een clubleven kan alleszins een verrijking zijn van het bestaan, 
zowel voor het individu als voor de gemeenschap. Het bewijs ligt 
voor : 50 jaar Lionsclub Tongeren. 

Frans Timmermans 
Lid LC Tongeren
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De sociale werking bij Lions Club Tongeren

De soCiALe Dimensie Bij een serviCeCLuB 
ALs Lions CLuB internAtionAL 

Traditioneel en inherent aan de werking van een serviceclub is het engagement van de leden om aan hun 
ontmoetingen in vriendschap een sociale dimensie toe te voegen.

Voor de International Association of Lions Clubs is dit niet anders. Integendeel zelfs, Lions International 
staat bekend als de meest efficiënte humanitaire NGO ter wereld !

Wereldwijd zet Lions vooral in op thema’s als gezondheid, jeugd, natuurrampen. Alom bekend is het project 
Sight First: de strijd tegen vermijdbare en geneesbare blindheid.

Voor het behartigen van haar sociale werking in de wereld heeft Lions de stichting LCIF opgericht: Lions 
Club International Foundation.

Lions CLuB tongeren en De eerste stApjes 
Bij De soCiALe werking: Losse ACties

Voor Lions Club Tongeren kon het dan ook niet 
anders als dat zij zich vrij spoedig ging inzetten 
op het uitwerken van een sociaal beleid.

Al snel werd dit een belangrijk thema tijdens 
de werkvergaderingen. Welke koers wilde men 
varen ? Zou men bepaalde principes hanteren 
en een uitgesproken visie trachten te ontwik-
kelen? Het was immers nog allemaal nieuw en 
onbekend.

Een ding was zeker: de sociale werking van de 
club zou de andersvalide medeburger centraal 
stellen.

Door de goede onderlinge verstandhou-
ding en de medewerking van zowel le-
den als hun echtgenoten, de betrokken-
heid van de kinderen en vrienden, werd 
het mogelijk in de beginjaren enkele ac-
tiviteiten op te zetten om toch wat geld 
in de kas te krijgen en een prille sociale 
werking van de club op gang te brengen. 

De club kon zo op een tastbare wijze 
enkele kleinschalige sociale projecten 
ondersteunen en zo het leven van men-
sen met een handicap op het morele en 
materiële vlak wat aangenamer maken.

S
ociale w

erking

1969 overhandiging fietsen jeugdhuis Kinrooi

1976 schenking bestelwagen aan OCMW Tongeren, René Lieben
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De keuze voor de ondersteunde projecten waren zeer divers, zowel in het binnen- als het buitenland en 
waren meestal in relatie te brengen met de leefomgeving van onze leden.

Dank zij allerlei acties en manifestaties kon de sociale commissie gaandeweg over meer fondsen beschikken 
en de sociale werking verder gestalte geven.

Vermeldenswaard hierbij is zeker een eerste groter project dat in 1976 gerealiseerd werd, mee dank zij de 
goede relaties van de club met het stadsbestuur van Tongeren. Namelijk de schenking van een bestelwagen 
aan het OCMW van Tongeren voor de bedeling van warme maaltijden aan huis.

De viering van het derde lustrum in 1978 stond eveneens in het teken 
van de goede verstandhouding met het stadbestuur, maar voegde 
tevens een culturele dimensie toe aan het actieveld van onze sociale 
werking. Getuige hiervan het prachtige beeldhouwwerk ‘Homo No-
vus’ van Raf Verjans dat sinds 1998 een vaste stek heeft gekregen in 
de ontvangsthal van het ziekenhuis Vesalius.
Tevens willen wij even stilstaan bij de initiatieven die Lions Ton-
geren ondernam met betrekking tot de Beschermde Werkplaatsen 
(BEWEL). Onder impuls van ons toenmalig lionslid en jeugdrechter 
Maurice Frère werd er ook in Tongeren een beschermde werkplaats 
geopend. Hij was in de middens van de Jeugdbescherming en de 
Gehandicaptenzorg een gezaghebbend figuur en schreef namens 
de Lions op 25/8/1967 een brief aan de voorzitter van de Bewel met 
het uitdrukkelijke verzoek tot oprichting van een beschermde werk-
plaats. Toenmalig Tongers volkvertegenwoordiger Piet Wirix, die ook 
ijverde voor zulks initiatief, zorgde voor de praktische voorbereiding 
in het Tongers politiek en sociaal weefsel. Op 4 juni 1968 gingen de 
deuren van de werkplaats open in de Hondsstraat en was deze rea-
lisatie een feit !

Meerdere kleinere initiatieven binnen de werking van Bewel Tongeren 
genoten vervolgens onze steun, zoals ondermeer een bijdrage voor de 
aankoop van de keramiekoven.

Schenking keramiekoven aan Bewel met Pierre Vandenbosch, Emile Jageneau en Christian Van Huffel
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In de beginjaren negentig was Lionsclub Tongeren gangmaker en bezieler van de werking van de vzw Leef-
sleutels binnen de Tongerse scholengemeenschap. Leefsleutels was en is een project van Lions Belgium 
dat materiaal en vormingen ontwikkelt voor scholen om het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen 
en jongeren te vergroten. Directies en leerkrachten die geïnteresseerd zijn, maken kennis met een specifiek 
opleidingsprogramma dat er op gericht is om het onderwijzend personeel vertrouwd te maken met allerlei 
technieken om bepaalde maatschappelijke problematieken in de klas bespreekbaar te maken. Dit preventie-
programma richt zich naar leerlingen van het 6° leerjaar lager- tot het 3° leerjaar middelbaar onderwijs en wil 
hen een positieve attitude bijbrengen ten overstaan van drugs- en alcoholgebruik, slechte schoolresultaten, 
leren ‘nee’ zeggen, geweldpleging, pesterijen, …

De bijdrage en financiering van Lionsclub Tongeren bestond er in dat geïnteresseerde leraren een drie-
daagse opleiding op locatie werd aangeboden om zich dit programma eigen te maken. Initieel vanaf 1993 tot 
1996, sponsorde Lions Tongeren leefsleutels alléén ten behoeve van alle Tongeren scholen. Wegens het grote 
succes werden vanaf 1997 acht andere Tongerse serviceclubs bij het project betrokken. Lions Tongeren 
bleef de grote animator van het geheel en vooral onder impuls van ons Lionslid Martin Willems, voormalig 
directeur van Pibo – Tongeren, trekpaard en provinciaal Lions-verantwoordelijke voor Leefsleutels.

Met dit kroonjuweel Leefsleutel bereikte Lionsclub Tongeren een hoogtepunt in haar sociale werking. De 
club genoot een uitermate dankbare respons van alle deelnemende scholen en heel wat waardering van-
wege van leraren en oudercomités binnen de Tongerse scholengemeenschap en vanwege het stadsbestuur.

De grote omwenteLing in De soCiALe werking: 
De keuze voor een vAst projeCt

Na een zekere traditie van het ondersteunen van kleinschalige en losse projecten, achtte de club dit niet 
meer voldoende. Lions Tongeren wenste meer en keek uit naar een vast en belangrijk werk waaraan meer-
dere jaren effectieve steun kon geboden worden, die een structureel en duurzaam effect had. Bepalend 
hierbij was dat onze aandacht concreet gericht bleef op de medeburgers zelf in de samenleving die noden 
en zorgen kenden.

Eerder toevallig kwamen leden van de club in contact met bestuursleden van de vzw Tevona; een instelling 
die al meerdere huizen voor de opvang van andersvaliden binnen de provincie Limburg in beheer had en 
deze mensen een aangename thuis bezorgde in vast of dagverblijf. 

Tehuizen voor Nazorg – TEVONA – stelt zich tot doel volwassenen met een verstandelijke beperking (licht, 
matig tot ernstig) in staat te stellen een leven uit te bouwen als een volwaardig persoon. De begeleiding 
vertrekt vanuit een fundamenteel respect voor ieders eigenheid en mogelijkheden. Zij biedt opvang en be-
geleiding. Alle soorten erkenningen voor volwassen personen met een verstandelijke beperking zijn verte-
genwoordigd in Tevona. De verschillende initiatieven (16 in totaal) om te wonen of te werken zijn verspreid 
over de provincie Limburg, in de gemeenten Hasselt, Genk, Riemst en Tongeren.

Einde 1980 kwam de club terecht in Oostheuvel Lafelt. Eerst was de tussenkomst bescheiden: meehelpen 
aan de aanpassing van de fermette, aankoop van veevoeders en meedenken, via de provinciale landbouw-
school, met de uitbating van de hoeve. “Dan volgde in 1982 de ietwat impulsieve maar illustere beslissing”, 
herinnert zich een senior-lionslid van het eerste uur, “de aankoop in Nederland van een glazen tuin van ruim 
2.000 m²”. Deze beslissing was de resultante van een woelige zomervergadering ten huize van een van de 
initiatiefnemers waarop weinig leden aanwezig waren. Was het toeval of was het een strategische benade-
ring…? Voor dat de leden het zelf goed beseften waren ze geëngageerd en zette iedereen zijn schouders on-
der het project! In deze serre vonden de bewoners van Oostheuvel – onze gasten zoals wij ze gemeenzaam 
noemen – de uitdaging om een heuse tuin- en groente-exploitatie op het getouw te zetten. 
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Jaarlijks kweekt men er heerlijke aardbeien, prachtige tomaten en andere soorten groenten. En voor het 
halen van een of andere prijs of primeur, doen we niet onder, zo pronken de gasten van Oostheuvel.

Doorheen de jaren van fijne samenwerking met Tevona, zag de club dat het goed was. De bewoners van 
Oostheuvel vormden een hechte leefgemeenschap rondom hun boerderij het Erf. Er is voor de bewoners 
met een verstandelijke beperking, arbeidsvreugde en een gevoelen van meerwaarde in het werken met 
de dieren en de natuur. Het project draagt bij aan een positief zelfwaardegevoel en er is een fijne sfeer van 
onderlinge vriendschap tussen de gasten. 

In deze gedachtegang en gedreven door haar elan, was Lions Club Tongeren in 1987 de drijvende kracht 
achter de opening van de boerderij Hoogveld in Koninksem-Tongeren ‘korter bij huis’. Immers Oostheuvel 
is mooi maar de gedachte aan een bijkomend vast project gelegen in groot Tongeren bleef de club beroeren. 
Op voorstel en aandringen van Lions Tongeren kocht Tevona in 1984 de hoeve Claikens in het hartje van de 
deelgemeente Koninksem. De club stelde zich garant voor de helft van de aankoopsom. De verbouwing kon 
opgestart worden. In 1986 werd de vzw Leewerk opgericht die zorgde voor de omkadering van het project, 
de werking en uitbating van de kleinschalige hoeve. Leden van onze Lions club participeerden in de beheer-
raad van de vzw.

Een droom voor Lions Club Tongeren wordt werkelijkheid: de sociale werking van de club wordt stevig ver-
ankerd aan de vaste projecten Oostheuvel en Hoogveld.

“Werken met een vast project visualiseert het sociaal engagement en houdt het enthousiasme en de inzet 
levendig”, was zo wat de leefspreuk van een van onze oud-voorzitters, en dit vertolkte voor hem het ideaal 
van Lions ‘we serve’. Het vrijwilligerswerk wordt zodoende tastbaar.
Niet zonder enige fierheid laten we jullie, even nader kennismaken met de woon- en werkvormen Oostheu-
vel en Hoogveld.
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Oostheuvel Lafelt Riemst

De initiatieven in Zuidoost Limburg hebben een agrarisch karakter. Binnen de site van Oostheuvel, gelegen 
in het landelijk dorpje Lafelt, situeren zich drie belangrijke onderdelen voor de begeleiding van personen 
met een beperking: het wooncentrum, het dagcentrum en het arbeidscentrum. Verder is er Grensweg, een 
afdeling van het dagcentrum in het nabij gelegen Vroenhoven.

Oostheuvel biedt woonopvang aan een 70-tal personen met een beperking; dagelijks worden er ruim 45 
gasten opgevangen in het dagcentrum.

In 2003 startte Tevona in Oostheuvel met de realisatie van het masterplan Uit De Schaduw, een zorgstrate-
gisch projectplan voor de regio, waarbij nieuwe vormen van zorg op maat voor personen met een handicap 
werden geïntroduceerd. Dit resulteerde in een omzeggens totale vernieuwing van het gebouwencomplex 
op de campus Oostheuvel. Onze club kende een bijzondere betrokkenheid bij de realisatie van dit project en 
heeft meerdere onderdelen financieel ondersteund.

Hoge Dries Koninksem Tongeren

Uniek aan deze realisatie in Koninksem is het samengaan van een woonvorm, in een fijne omgeving, met 
een agrarisch bedrijf. Rode draad doorheen dit alles is de stille begeleiding en het gevoelen van veiligheid. 
Hoge Dries: twee afzonderlijke woningen, Hoogveld en Op De Dries, gelegen rond een boerenerf in het 
landelijke Koninksem. Kleinschalig, aan de rand van het dorp, zijn deze woonvormen bijzonder goed geïn-
tegreerd in de buurt. 

Klimopschool Tongeren

Het jubileumjaar 2013 wil voor Lions Club Tongeren ook het startsein uitmaken van een nieuw samenwer-
kingsverband als tweede vast project in de regio Tongeren. De keuze ging uit naar een school voor buiten-
gewoon lager onderwijs : ‘De Klimop’ in Tongeren.
Deze school biedt bijzonder onderwijs aan aan leerlingen van het type 1 en 8. De school koos bewust voor 
het behoud van een eerder kleinschalige en onafhankelijke structuur, maar geniet een  vrij groot maatschap-
pelijk draagvlak in de Tongerse regio. Momenteel telt ze 150 tal leerlingen.
In een eerste fase wil Lions Club Tongeren samen met de school, inhoudelijk en financieel meewerken aan de 
uitbouw van een specifieke orthotheek : de aankoop van een geordende en duurzame verzameling van on-
derwijsleermiddelen en –materialen binnen de context van de speelleerklas van het project ‘Samen Spelen’.
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De soCiALe werking vAn Lions CLuB tongeren: 
méér DAn investeren in BAkstenen

Lions Club Tongeren heeft zich voor haar sociaal engagement al meer dan 30 jaar verbonden aan de vzw 
Tehuizen voor Nazorg – TEVONA. 

Cruciaal bij de keuze van projecten is voor Lions Tongeren, de concreet mensgerichte benadering, de zorg 
op maat van de persoon met een beperking:

✓  doorheen de realisatie van noodzakelijke infrastructuur blijft de kleinschaligheid en een betrokken her-
kenbaarheid voor de club belangrijk;

✓  de persoon komt centraal te staan; het gaat om zijn leven;
✓  de context waarin mensen leven is belangrijk: zichtbaar en ingesloten als volwaardige burger;
✓  de inclusie-gedachte: een zo gewoon mogelijk leven uitbouwen binnen de samenleving; ondersteuning 

in principe binnen een natuurlijke omgeving, gekoppeld aan reguliere zorg.

In Tongerse- en Lionskringen is het dan ook alom gemeen goed en al herhaaldelijk gesteld dat de samen-
werking van Lions Club Tongeren met de vestingen van Tevona in Lafelt en Koninksem om méér gaat dan 
alleen maar investeren in bakstenen.

De medefinanciering enerzijds maar tevens de uitgesproken betrokkenheid bij de ontwikkeling, opvolging 
en realisatie op het werkterrein anderzijds, maakt de club en haar leden tot partner in deze projecten.

Dit partnership als serviceclub in zijn sociale actie, maar tevens van het individuele lid en zijn familie, ma-
nifesteert zich op allerlei vlakken en maakt het lionslid van onze club tot een vrijwilliger–medewerker van 
de grote instelling Tevona.

Een korte bloemlezing illustreert deze inzet van de Tongerse Lion–vrijwilliger in actie:

✓  bestuurlijke en administratieve verbondenheid
  Gedurende verschillende jaren maken meerdere leden van Lions Club Tongeren al deel uit van het be-

stuur van de vzw Tevona. In die optiek participeren zij aan het beleid en het beheer van de organisatie. 
Vanuit hun professionele deskundigheid en opleiding, staan Lionsleden ten dienste van Tevona om hun 
te ondersteunen en te begeleiden op het vlak van administratieve, juridische of technische aspecten bij 
de realisatie van projecten of het beheer en de exploitatie van de diensten en het landbouwbedrijf.

✓  sociaal engagement met de gasten in Oostheuvel en Hoogveld
  De jaarlijkse jumping te Lafelt en de gezellige Lions-avondwake met de gasten in Oostheuvel, staan 

symbool voor de familiale betrokkenheid van onze leden bij ons vast sociaal project.
  Ieder jaar betekent de jumping een verbondenheid van de Lionsleden, hun partners, kinderen en familie 

met de gasten binnen Tevona in zuid Limburg. Ieder jaar wordt er zowel door de Lionsleden als hun fami-
lie naar toe geleefd: de sponsoractie, de voorbereiding, de opbouw van de tent samen met de gasten, het 
jaarlijks bal met hun familie op de vooravond, de opendeurdag en de jumping zelf, …. Het betekent een 
diepgewortelde en hechte vriendschap en dienstbaarheid aan de lokale gemeenschap en haar bewoners.

  Keuvelen en kletsen, T.V. en fotootjes kijken, zagen en klagen over ditjes en datjes, ‘n snoepje, wijntje 
en ’n pintje, maar vooral een gezellige en fijne avond. Zo kan de traditionele gemoedelijke avond van de 
lionsleden met hun partners ten huize van Oostheuvel omschreven worden, waar wij als club even de rol 
overnemen van het personeel bij gelegenheid van hun jaarlijks personeelsfeest. Dit gezellig samenzijn 
met de bewoners van Oostheuvel, waarbij wij ons in het huis over meerdere locaties verspreiden, verrijkt 
het clubleven in het ideaal van Lion zijn.

  Dat de gasten in Oostheuvel zich verheugen op en uitkijken naar de komst van de Lions die week in 
september, is alom geweten en gemeen goed. Zo getuige telkens hun warm onthaal en hun fysieke 
‘high-five’ welkomstgroet aan de Lionsleden en hun partners.



LIONS CLUB TONGEREN 50 jaar  <  29

S
ociale w

erking

✓  een socio-cultureel en sportief partnership
  Sport is tof … en als je sporten aanbiedt met de nodige gedrevenheid en enthousiasme, wordt het door 

de deelnemers niet ervaren als een verplicht iets, maar draagt het bij tot de ontplooiing van de mens en 
zijn welbevinden. Dat is zo wat de leuze van Tevona in het sportaanbod aan de gasten. Idem dito kan dit 
gesteld worden voor de culturele, muzikale en crea-ontwikkeling van de bewoners.

  Ook op dit vlak laat de sociale werking van Lions Tongeren zich niet onbetuigd. Bij regelmaat onder-
steunt de club de werking van de Werkgroep Sport & Recreatie van Tevona. Dankzij de steun van Lions 
Tongeren werd het mogelijk gemaakt dat vijf atleten van Oostheuvel in 2007 konden deelnemen aan 
Special Olympics World Summer Games in Shanghai. In 2012 in Hasselt/Genk konden een vijftigtal 
gasten voor de tiende keer deelnemen aan de Special Olympics Belgium, en enkelen onder hen mochten 
hun sportieve talenten uitleven op de Games in Athene.

  Het is een absolute vereiste hier zeker melding te maken van de fijne en intense samenwerking met de 
voetbalvereniging Veteranen Krom & Stijf Millen. Dit in het kader van hun internationale voetbalhap-
pening. Deze vorm en input van samenwerking, zowel op het organisatorische als op het financiële vlak, 
neemt de laatste jaren structurele vormen aan en gaat verder dan dit ene sportieve weekend. Immers het 
onderliggende sociale engagement en de band met de instelling Oostheuvel, zorgt voor impulsen om via 
het bindmiddel van het sportieve, nieuwe horizonten te verkennen en initiatieven te ontwikkelen.

  De werking van het muziekcentrum binnen Tevona, gehuisvest in de Borggraaf in Hasselt, sluit even-
eens perfect met de visie rond de sociale werking van onze club. In het kader van de 30-jarige samen-
werking met Tevona en als afsluiter bij de viering van 25 jaar Tevona-Band, bood de club de muzikanten 
van de band een unieke ervaring aan: sàmen musiceren met een klassiek symfonisch orkest, iets wat 
hen nog nooit te beurt gevallen was.

✓  een nieuwe uitdaging: steun aan inclusie–projecten
  In de komende jaren wil onze club haar sociale werking in samenwerking met Tevona, inzonderheid 

richten op de ondersteuning van de centra voor dagbesteding en in die optiek vooral mee investeren en 
inspelen op inclusie - projecten die de medemens met een verstandelijke beperking kansen en mogelijk-
heden tot ontplooiing bieden. 

  Deze interne structuren binnen Tevona zoals de arbeidcentra, de boerderij het Erf, de bakkerij, het mu-
ziekcentrum, het kunst- & keramiekatelier, sportbeleving, … beogen selfsupporting te zijn en kunnen 
niet rekenen op ondersteuning van overheden. Hier kan onze club een alternatief aanreiken.

  De werking van deze diensten biedt de gasten als het ware de mogelijkheid om uit de schaduw te treden 
als een volwaardig iemand met gelijke dromen en verlangens. De bewoners en daggebruikers met een 
verstandelijke beperking, vinden er arbeidsvreugde en een gevoelen van meerwaarde in het werken met 
de dieren en de natuur, in het beoefen van hun hobby. 

1963, het geboortejaar van Lions Club Tongeren. 
1968, het geboortejaar van vzw Tehuizen Voor Nazorg

“We verschillen dan misschien wel een jaartje of vijf in leeftijd toch zijn 
we wel degelijk generatiegenoten, Lions Tongeren en Tevona. Beiden 
schreven we het grootste stuk van onze geschiedenis in dezelfde peri-
ode, meer nog, een heel stuk van onze verhalen schreven we gewoon 
samen!

Al mag ik me naar leeftijd min of meer in dit rijtje aansluiten, het zal 
met wat logisch reken- en denkwerk wel vrij snel duidelijk zijn dat ik 
helaas niet van het volledige boek dat Lions Tongeren en Tevona tot op vandaag samen schre-
ven, getuige ben geweest.

Een heel stuk daarvan ken ik intussen echter wel, van de talloze verhalen, anekdotes, opge-
haalde herinneringen.

Zelf herinner ik me ook nog levendig mijn eerste ontmoeting met het gezelschap van Lions Ton-
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geren, in september 1993. Ik was mijn loopbaan nog maar net gestart in Oostheuvel en mocht 
een hand helpen met de catering tijdens de Lions-vergadering ter voorbereiding van de Jum-
ping. Zonder enige ervaring met het ‘serviceclub-leven’ had ik er geen idee van wat ik me bij 
dit gezelschap en hun werking moest voorstellen. Met de gedachte dat het er vast allemaal heel 
protocollair, deftig en ernstig aan toe zou gaan, ging ik toch wel ietwat zenuwachtig naar de bar 
van Oostheuvel waar dat idee echter vanaf het eerste contact ontkracht werd. 

Ik mocht er kennis maken met een ploeg hartelijke, enthousiaste mensen die niet alleen on-
derling maar ook naar Oostheuvel een warme, familiaire en gemoedelijke sfeer uitstraalden. 
Er werd vergaderd, maar ook flink wat gelachen, gekeuveld, gegeten en gedronken, tot in de 
vroege uurtjes. 

Als toen nog een beetje buitenstaander voelde ik meteen dat het goed zat tussen de mannen - 
én hun vrouwen - van Lions Tongeren en de mensen van Tevona. 

En ik moet zeggen, dat gevoel is er altijd gebleven en zelfs nog versterkt. Als ik denk aan deze 
twee organisaties dan moet ik telkens opnieuw vaststellen dat er doorheen heel die jaren een 
flinke band ontstaan is en dat wie aan Lions Tongeren denkt, vast niet anders kan dan ook aan 
Oostheuvel en Hoogveld te denken. En omgekeerd is dat net zo.

Na meer dan dertig jaar zijn beide heel wat geëvolueerd, werd er behoorlijk wat gerealiseerd, apart 
en samen. Maar het is mooi om te zien hoe uniek die samenwerking doorheen de jaren geworden 
is. Ik durf zelfs zeggen dat de cultuur, de manier van kijken naar de dingen, van omgaan met elkaar 
in beide verenigingen sterke gelijkenissen kent. Is dat altijd zo geweest? Of hebben we iets van 
elkaar geleerd? Zijn we op elkaar gaan gelijken?

Warmte, het gemoedelijke, maar ook de gedrevenheid, graag feesten en het positieve, zijn ei-
genschappen die wat mij betreft zeker aan Lions Tongeren mogen toegedicht worden. Deze 
kenmerken worden, op de momenten dat dat nodig is, gecombineerd met rationeel en profes-
sioneel bezig zijn in functie van goede resultaten. En dat maakt dat er kwaliteit geleverd wordt, 
bij ieder initiatief, bij elk evenement.

En is dat nu niet toevallig ook de missie van Tevona? Kwaliteit: professionaliteit en menselijkheid!

Een unieke, bijzondere samenwerking die doorheen de jaren heel wat heeft opgeleverd. Uiter-
aard voor een heel groot stuk op financieel vlak. We hebben er ons al eens aan gewaagd op te 
tellen hoeveel ‘centjes’ er ondertussen al vanuit Lions Tongeren konden geïnvesteerd worden 
in Oostheuvel en Hoge Dries. Het bedrag is haast oneindig en bood de mogelijkheid om flink 
wat bouwprojecten te realiseren. Heel wat bakstenen konden met deze middelen tot woningen, 
boerderijen, … worden gebouwd. Maar veel meer nog dan enkel deze infrastructuur, leverde 
Lions Tongeren zo doorheen al die jaren onrechtstreeks een belangrijke bijdrage aan het reali-
seren van de opdracht waar Oostheuvel en Hoge Dries iedere dag voor staan: het bieden van 
woonondersteuning en een zinvolle dagbesteding aan mensen die in het leven net dat tikje extra 
ondersteuning nodig hebben om van een fijn leven te kunnen genieten. 

De extra financiële middelen zorgden daarvoor, maar - wat zeker zo waardevol is - is de beteke-
nis die er doorheen de jaren voor elkaar gegroeid is op menselijk vlak. De mannen van Lions 
Tongeren en hun familie hebben fijne vriendschapsbanden opgebouwd met de bewoners van 
Oostheuvel en Hoge Dries en met de mensen van onze dagcentra. Wederzijds zijn ze iets voor 
elkaar gaan betekenen en durf ik zelfs zeggen dat ze elkaars leven verrijkt hebben. Is het niet? 
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En dat vind ik nu net zo chique, zo bijzonder aan de band tussen Lions en Tevona! Neen, het is 
geen inrichtingsverkeer waarbij de enen geven en de anderen krijgen. Ik durf in alle bescheiden-
heid zeggen dat de afgelopen jaren een verhaal waren van ‘samen’, van wederzijds geven en 
krijgen. Een samenwerking waar heel wat mensen ‘rijker’ door geworden zijn…

Dankjewel, heren Lions, voor al die jaren, voor de schitterende samenwerking, door dik en 
dun! En uiteraard hoop ik heel erg dat we met hetzelfde elan nog héél veel jaren samen verder 
mogen werken. 

Proficiat voor vijftig jaren prachtig werk!!!

Ann Willen,
Algemeen Directeur TEVONA vzw

 

De soCiALe werking vAn Lions CLuB tongeren: 
ook een zAAk vAn sponsoring…

Geen sociale werking bij een serviceclub of ze gaat noodzakelijk samen met inzamelen van sponsormidde-
len. In al die jaren van haar bestaan kan Lions Club Tongeren terugblikken op allerlei activiteiten, kleine en 
grote, succesvolle en minder lucratieve, om de zgn. sociale kas te vullen ter ondersteuning van de sociale 
werking van de club.

Het ontbrak de club zeker niet aan inspiratie om leuke dingen op te zetten die tevens bijdragen tot de onder-
linge vriendschap en de clubgeest.. Wie herinnert er zich niet de vele conferences en lezingen ten stadhui-
zen, die eveneens bijdroegen tot enige culturele uitstraling voor de club. De roemrijke kleiduif-schietwed-
strijden – een tiental in totaal – staan in het collectief geheugen van de club gegriefd.

De klassieker bij uitstek in het kader van de sponsorcampagne was en is zonder meer de jaarlijkse Li-
onsjumping in Lafelt Oostheuvel. Deze vaste waarde en constante in Lions Club Tongeren, is een eigen 
artikeltje waard!

tensLotte over De soCiALe werking vAn Lions CLuB tongeren: 
wij zijn goeD Bezig! 

De dingen, groots en klein, die wij als Lionsleden zo af en toe voor de gasten en de bewoners van Oostheuvel 
en Hoogveld doen, symboliseren een beetje ons ideaal en maken onze dienstbaarheid zichtbaar. Veel groter 
en ongrijpbaar is echter de dankbaarheid, de aanhankelijkheid en de waardering voor onze bescheiden in-
zet, stralend uit de ogen van deze gasten en de bewoners van de centra. 

Hun getuigenis is voor ons het signaal om op de ingeslagen weg verder te gaan.
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nog even: een greep uit onze soCiALe reALisAties en projeCten

Kleinschalige en losse initiatieven
✓  Italië: hulp aan slachtoffers bij een natuurramp
✓  Turnhout: steun aan het lokaal rampenfonds
✓  Kigali: steun aan een werk voor gehandicapten
✓  Tongeren: steun aan Tongerse mindervalide kinderen
✓  Rekem: steun aan het Rijkspsychiatrisch instituut
✓  Kortessem: steun aan het AA-centrum Torenheem 
✓  Luik Les Castors: steun aan een instituut voor mentaal zwakke kinderen
✓  Kinrooi: gift van fietsen aan het jeugdtehuis
✓  Bewel: mede-initiatief voor de vestiging in Tongeren
✓  Tongeren Bewel: bijdrage voor de aankoop keramiekoven
✓  Lanaken Bond voor gehandicapten: bijdrage aan de Sinterklaasfeesten
✓  Maasmechelen Vucht: steun aan de vakantiekolonie
✓  Tongeren: steun aan het Anitafonds
✓  Tongeren OCMW: aankoop voertuig voor de bedeling van warme maaltijden
✓  Genk Zwartberg: steun aan het Home Eikenhof (Tevona)
✓  Tongeren Amerijtje: bijdrage voor een videoproductie
✓  Tongeren A.Z. Vesalius: schenking van het kunstwerk ‘Homo Novus’ 
✓  Tongeren Hospitaalplein: kunstwerk ‘Pümpkéskal’ (i.s.m. de Tongerse serviceclubs)
✓  Lions international: bijdrage aan de actie ‘Hope for Haiti’.
✓  Tongeren Viio: steun aan het theaterproject Aischylos
✓  Tongeren Klimopschool: steun voor de aankoop van een leerproject
✓  Tongeren: steun aan de jeugdverenigingen KSA OLV Erewacht, Chiro Aterstoase, 
  Scouts Sint-Franciscus Rutten
✓  Hasselt: steun aan het Hasselts Symfonie orkest
✓  India Calcutta: steun aan de werken van zuster Jeanne
✓  Overpelt: bijdrage aan de vzw Lidwina 
✓  Congo: bijdrage voor de transportkosten van medisch materiaal
✓  Tongeren: steun aan het operettegezelschap van het Casino 
✓  Zonhoven: bijdrage voor de aankoop van een rolstoel

Regelmatige ondersteuning
✓  Tongeren: jaarlijkse bijdrage aan de vereniging Stille Armen Tongeren
✓  Tongeren: bijdrage aan de Kroningfeesten (Kroningkalender)
✓  Landelijke Rijvereniging Zuid Limburg: sponsoring van jumpings van aangeslotenen
✓  Lions Club International: bijdragen aan de projecten Sight First I & II
✓  Lions Club International: bijdragen aan het LCIF
✓  Lions Club Belgium District 112 B: bijdragen aan het project ‘Leefsleutels’
✓  Lions Club Belgium District 112 B: bijdragen aan Het Werk van de Gouverneur 

Projecten ondersteund binnen Oostheuvel Lafelt & Hoogveld Koninksem
✓  arbeidscentrum Oostheuvel-Lafelt-Riemst: de aankoop van de serre, een kleinschalig tuinbouwproject 

voor mindervaliden; ons eerste groot project
✓  centrum Hoogveld-Koninksem-Tongeren: kleinschalige landbouwuitbating voor de opvang van minder-

validen, binnen een project van begeleid wonen en werken.
✓  centrum Op De Dries Koninksem-Tongeren: de huisvesting van senioren, als woonvorm voor zelfstandig 

gedecentraliseerd wonen.
✓  de verbouwing van de oude pastorij te Lafelt Riemst: voor de huisvesting van acht personen met een 

handicap; een project voor zelfstandig gedecentraliseerd wonen
✓  arbeidscentrum Oostheuvel-Lafelt-Riemst: de nieuwbouw van de boerderij Het Erf
✓  projecten voor dagbesteding: ondersteuning van het muziekcentrum binnen Tevona; en het Team Sport 

& Recreatie van Tevona: steun voor de deelname aan de Special Olympics Belgium en het uitsturen van 
vijf atleten van Oostheuvel naar de Special Olympics Summer Games in Shanghai 2007 en in Athena 
2011 (i.s.m. de voetbalvereniging Veteranen Krom & Stijf Millen).
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Projecten bekroond met de Prijs van het Nationaal Werk Lions Belgium
Deze prijs binnen Lions Belgium heeft tot doel de clubs te huldigen en te belonen die uitblinken door hun 
voorbeeldige sociale verwezenlijkingen. De prijs komt toe aan de instelling of het project dat het voorwerp 
is van de prijs.

Lions Club Tongeren had in de loop van haar 50-jarig bestaan het genoegen navolgende projecten bekroond 
te zien met de Prijs van het Nationaal Werk:
✓  in 1984: de aankoop van de serre in Oostheuvel Lafelt; prijs: 20.000,00 €
✓  in 1988: de aankoop van de hoeve Hoogveld in Koninksem; prijs: 15.000,00 €
✓  in 2002: de seniorie Op de Dries in Koninksem; prijs: 10.500,00 €
✓  in 2007: het project zelfstandig gedecentraliseerd wonen in Oostheuvel Lafelt; prijs: 9.000,00 €.

 
 

2010 Opening boerderij Tevona

Kunstwerk pümpkéskal, Hospitaalplein

25 jaar Tevona Band, op de foto Ann Willen (Tevona), Marc 
Smeets (LC Tongeren) en Valentijn ten Haaf (Hasselts 
Symfonie orkest)
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Onze lokalen

Elke vereniging die zichzelf een beetje respecteert – en dat doet de Lionsclub van Tongeren uiteraard – heeft 
een lokaal waar de leden elkaar ontmoeten. In ons geval is dat het restaurant waar elke 2° donderdag van de 
maand onze statutaire vergadering doorgaat: onze diner-meeting.
Reeds tijdens de eerste prille jaren, nog vóór de charteroverhandiging, laat ons zeggen vanaf 1960, begaven 
onze “founding fathers” zich naar de hoek van de Grote Markt. Daar bevond zich het zeer respectabele eta-
blissement “Hôtel du Casque – Café – Restaurant”. Het werd in die tijd uitgebaat door de familie Danneels. 
Dat daar ook filmen werden gedraaid en er ook nog lange tijd garage werd gehouden, was enkel een leuke 
bijkomstigheid.

We kunnen nu enkel gissen welke heroische taferelen zich daar in dat kleine achterzaaltje moeten hebben 
afgespeeld tijdens de vergaderingen en –ik zeg maar iets- de Lady’s Nights. 
Toen de uitbater in 1970 besliste om op de Sint-Truidersteenweg zelf een nieuw restaurant - “Het Beu-
kenhof” - te bouwen, verhuisde onze club mee. Nieuw, meer ruimte, aangepaste faciliteiten om gasten te 
ontvangen (noblesse oblige !) en plaats om te feesten en conferenties te organiseren. 

Een mooie tijd brak aan. De tijd bijvoorbeeld van de legendarische en immer-vriendelijke ober Constant: de 
“moeder” aller garçons !! Ook de tijd van kaartspelen na de pousse-café (“Eénentwintigen voor geld !”) en 
van de “after-party’s” in het café van Pauline Mat (hoek Bilzersteenweg-Ring, thans nieuwbouw).
Maar, beste vrienden, een Lion mag nooit lang tevreden zijn. Hij wil de lat steeds hoger leggen. Daarbij 
komt dat wij allemaal weten, uit ervaringen opgedaan in ons dagelijks bestaan, dat verandering van spijs 
doet eten. En zo gebeurde het dat in het najaar van 1979 de club besliste om – (citaat clubblad) “na een 
geanimeerde bespreking”- Michel Robeyns er op uit te sturen naar Millen, bij Herman Dewalleff, beginnend 
restaurateur en uitbater van feestzalen, om een overstap te bespreken. Het resultaat van zijn missie stond in 
het verslag van de vergadering van 25 oktober 1979:

... “Dewalleff is zinnens zijn lokaal aan te passen en er een behoorlijke bar op te rich-
ten. Hij vergroot zijn keuken...zou ons een kast ter beschikking kunnen stellen voor 
ons materiaal. Er zou een menu van 500fr, alles inbegrepen, kunnen bereid worden. 
De Rotary gaat er niet naar toe omdat de Hoeve op dinsdag gesloten is. De vergade-
ring stemt: 18 stemmen vóór en 4 tegen (Baillien, Stas, Driessen en Vanhove). Wie zal 
het Beukenhof de kaal commissie overdragen en wie zal de inhoud van de kast gaan 
ophalen: een schilderij, een groot kenteken, de keure en de vlag. À propos,wie heeft 
die vlag ? “...

De diner-meeting van donderdag 8 november 1979 (slechts 14 dagen later) vond reeds plaats in Millen.
En de rest is geschiedenis…

Alleen nog deze bedenking: reeds 33 jaar heeft dus de Lions-club van Tongeren zijn tenten opgeslagen bij 
Hoeve Dewalleff in Millen. We mogen bijgevolg hier gerust spreken over een zeldzaam geval van “hechte 
trouw”….!!

 

O
nze lokalen
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Ons clubblad

Als er één zaak is waarover iedere Lion van Tongeren fier mag zijn, dan is dat zonder enige discussie  
ons clubblad!

Heel de geschiedenis van onze club, zowel de “grande” als de “petite histoire”, vindt men hierin immers 
terug. Alles tastbaar en duidelijk geconcretiseerd en gevisualiseerd in 39 jaargangen en 355 nummers, die 
op initiatief van wijlen Stadsarchivaris Henri Baillien mooi werden ingebonden in 14 boekdelen: een schat 
om te koesteren !

Het oorspronkelijke idee van een clubblad kwam van Marcel Steyns, die tot dan het Lions nieuws had ver-
spreid op van die losse bladen in geurige, blauwe inkt en gedraaid uit de “stencilmachine”. Het was Michel 
De Vleminck die het idee van een echt clubblad verder uitwerkte. Het eerste nummer verscheen in septem-
ber 1966 en het allereerste artikel in dat eerste nummer had als titel ”Voorlopige hechtenis en dronkenschap 
achter het stuur” en was getekend Franz Ver Berne.

Het allerlaatste artikel van het allerlaatste nummer in maart 2004 was een zeer suggestief gedicht over pa-
tatten; het was van de hand van Eddy Van Vliet en was getiteld….”Aardappelen”. Het werd ingestuurd door 
groot poëzie-liefhebber Leo Donné.

In de loop der jaren wijzigde het uitzicht, de papierkwaliteit, het omslagblad en de drukmethodes naarge-
lang de technologische vooruitgang en naargelang de inventiviteit van de hoofdredacteurs. Ook de bena-
ming van het maandblad veranderde nogal ! Oorspronkelijk stond op de cover: “Maandelijks bulletijn der 
Lions club – Bulletin mensuel du Lions club” (Noot van de redactie: we bevinden ons in een tijd waarin de 
“gegoede burgerij” van de Vlaamse steden nog voor een beduidend gedeelte van de “expression française” 
was…). Later heette het dan “De revue” of “Ons (club)blad” om te eindigen met het alomgekende gekende, 
legendarische en gevleugelde woord van Albert Wygaerts: “Het Bukske”. Eindelijk een Tongerse titel, ons 
bukske waardig !

Wat van in het begin echter een blijvende constante was en minstens om de vijf nummers terug kwam, was 
de oproep aan de leden om artikels te leveren. Er werden beurtrollen gemaakt maar dat nam de nood aan 
“copie”niet weg. En zo gebeurde het dat er tussen juni 85 en maart 86 geen boekske verscheen wegens ge-
brek aan artikels. Het was wel even schrikken toen onze “drukker” Bob Indekeu, die op dat ogenblik samen 
met redacteur Sus Ver Berne de kar trok, in zijn gekende en beruchte stijl het volgende verkondigde: “ Heren 
! Ik heb nog 100 andere zaken te doen in de Lions dan elke dag zitten te smeken voor artikels; en als ge de 
moeite niet doet om één maal per jaar een artikel te leveren, dan moet het voor mij niet meer. Na 10 jaar stop 
ik er dan ook mee en als er zijn die het beter kunnen; graag !!”. In tegenstelling tot vroegere dreigementen 
kwam Bob deze keer niet terug op zijn beslissing en na wat heen en weer gepraat werd Albert Wygaerts 
“als vrijwilliger” aangeduid zodat Bob meer tijd kreeg voor zijn 100 andere lionsactiviteiten, wat effectief ook 
zo wás!

De rest is geschiedenis: Albert Wygaerts werd voor 19 jaar hoofdredac-
teur. De taak van zo een hoofdredacteur was heel simpel: alles zelf doen 
!! Bijna 200 nummers samenstellen, plakken, rondlopen, verzamelen van 
clubnieuws, verslagen van vergaderingen, aankondigingen, familiaal 
nieuws, oproepen, humor, artikels voor de vrouw: u noemt het maar; het 
stond allemaal in het Bukske van Albert. Voor zoveel inzet, volharding en 
de nodige koppigheid kunnen wij alleen maar dankbaar en vol bewon-
dering het hoofd buigen en zeggen “Bedankt Albert, en ook bedankt alle 
andere en vorige wroeters aan ons clubblad”.

O
ns clubblad

Albert Wygaerts
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EN TOEN kwam het nummer van maart 2004... Met op het eerste blad de volgende tekst:

...”Beste Vrienden, dit zal dan mijn laatste clubblad worden. 19jaar! Ik had me voorge-
nomen het nog een jaartje te doen maar de omstandigheden hebben er anders over 
beslist. Ik heb aan de realisatie van onze Revue veel plezier en voldoening gehad, 
soms ook wat ontmoediging. Een dankwoord aan al de vrienden die mij gedurende 
al deze jaren hun medewerking verleenden. Ons clubblad is bijna veertig jaar zonder 
onderbreking verschenen, uniek in het Lions distric 112. We moeten er alles voor over 
hebben om het te laten voortduren. Ik wens mijn opvolger veel succes toe.
Albert “...

Het Bukske was niet meer…

Er waren wel nog enkele lovenswaardige pogingen van Alex Dirix en Marc Leemen om het tij te doen keren, 
maar de tijd van de moderne communicatiemiddelen was volop in opmars en de verslagen werden vanaf 
2004-2005 verstuurd via e-mail...

Tot vóór enkele maanden leek het erop dat sindsdien de grote en de kleine geschiedenis van onze dierbare 
club definitief was verloren gegaan... totdat Frank Baret in zijn persoonlijke archieven ontdekte dat hij alle 
doorgemailde Lionsverslagen netjes had bewaard. 

Oef ! Bedankt Frank !

O
ns clubblad
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Kleiduif schieten Otrange, 1979 
met Rik Vanhove en Michel Robeyns

Kleiduif schieten Kolmont, 1971

Kleiduif schieten Kolmont, 1971
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Kleiduif schieten 1970-1980

Onze club was permanent op zoek naar bijkomende inkomsten voor haar sociale kas. Het waren de club-
leden-jagers die op het idee kwamen om een kleiduif schietwedstrijd in te richten. Het was echter niet 
evident een geschikte locatie te vinden. We zochten een zee van ruimte, vlot bereikbaar en met een ruime 
parking. Bovendien moest de veiligheid van schutters, bezoekers en omgeving steeds verzekerd worden.
Dat het vinden van een geschikte infrastructuur geen sinecure was, bewijst de opeenvolging van verschil-
lende plaatsen. In totaal zouden er 11 edities plaatsvinden:

✓  Kasteel van Kolmont ‘70-‘72
✓  Lanaken Pietersheim ’73-‘74
✓  Beukenhof ’75
✓  Landbouwschool Pibo ’76-’77-’78
✓  Kasteel van Otrange ’79
✓  Kasteel van Hamal ‘80

O.H. Hemelvaart was de vaste dag op de kalender.

De organisatie vergde veel improvisatie in volle natuur. In de beginjaren zorgde een kleine legertent van 5x5m 
voor beschutting tegen regen. Honderden meters kabel en slang waren nodig voor nutsvoorzieningen. Het 
nabijgelegen gebouw deed meteen dienst als toilet en werd gebruikt voor aftappen van water en elektriciteit.

Dranken werden gekoeld in grote bakken met reuze ijsblokken. Deze werden ‘s morgens afgehaald in het 
Tongerse ijsfabriek aan de Luikersteenweg. De dames zorgden voor belegde broodjes, taart en koffie.

Er moest natuurlijk ook geschoten worden. Jachtgeweren werden gehuurd. Kogels en kleien werden aange-
kocht en aan de deelnemers doorverkocht. In de beginjaren waren vooral onze clubleden-jagers actief met 
het rekruteren van schutters uit hun kennissenkring. Maar steeds meer kwamen ook schutters uit bevriende 
clubs het schuttersgeluk beproeven. Het spreekt voor zich dat prestaties van de schutters op het terrein 
omgekeerd evenredig waren met hun prestaties aan onze geïmproviseerde maar oh zo gezellige toog.

Rond 19h vond de prijsuitreiking plaats – we moesten tijdig stoppen want van zomeruur en van verlichting 
was toen geen sprake. Aanvankelijk waren de prijzen zeer bescheiden maar dit verbeterde met de jaren. 

De opbrengsten gingen in de beginjaren naar de BEWEL zoals we kunnen lezen in bijgevoegd krantenknipsel.

Op de formule kwam echter sleet. De semi-professionelen kwamen de prijzen afschieten of haalden er zelfs 
hun neus op voor op en keerden huiswaarts... De opbrengsten waren niet meer in verhouding tot de gele-
verde inspanningen en volstonden niet om de sociale werking van de club te financieren. Na 10 jaar werd de 
afrekening gemaakt en vastgesteld dat de balans negatief was, en alleen het plezier overbleef.
De ‘tir au clays’ ruimde plaats voor de jumping en werd op alle niveaus overtroffen

K
leiduif S

chieten

Kleiduif schieten Pibo
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DE CONFErENTIES

Vanaf de eerste dag dat de club werd opgericht, zijn 
de leden van Lions Tongeren er zich steeds van be-
wust geweest dat er, buiten henzelf natuurlijk, vele 
mensen op de wereld rondlopen die iets interessants 
te vertellen hebben.

Daarom zijn er in de loop van deze 50 jaren tientallen 
sprekers van diverse pluimage de revue gepasseerd. 
Professoren, mensen uit de politiek, sportvedetten, 
magistraten, schrijvers, ondernemers, kunstenaars, 
mediafiguren en andere beroemdheden werden uit-
genodigd om, al dan niet tegen betaling, hun licht te 
laten schijnen over de meest diverse onderwerpen.

Zo kwamen in de loop der jaren onder anderen de ministers Alfred Bertrand, Theo Lefèvre, Herman Vander-
poorten, Karel Van Miert, Willy Claes en natuurlijk onze eigen Patrick Dewael; verder ook Gouverneur Roppe, 
de Ambassadeur van Z. Afrika, de professoren Levy, Jan Van Isacker, Stalpaert en Kerkhofs, de bekende 
sportjournalist Luc Varenne en de legendarische communistenbestrijder Pater Boutsen.

Het werd pas echt interessant toen in 1982 (tijdens het voorzitterschap van Justin Hansen) duivel-doet-al 
Bob Indekeu, samen met zijn spitsbroeder Sus Ver Berne, absoluut iets wilde organiseren waardoor de Li-
ons wat “cultureler” uit de hoek zouden komen. Met de “CONFERENTIE-REEKSEN” was meteen één van 
de successtories in onze clubhistorie geboren. Als bijkomende motivatie was er natuurlijk het feit dat we 
–naast onze jumping- nog financiële bronnen nodig hadden om ons sociaal engagement t.o.v. Tevona – de 
serre in Oostheuvel en de aankoop boerderij Hoogveld – na te komen.

Tussen november en maart kwam er 4 maal een gerenomeerde spreker op het stadhuis van Tongeren een 
conferentie geven over de meest verschillende onderwerpen.

Na de uiteenzetting was er telkens een zeer gesmaakte receptie voor de ongeveer 150 tot 200 aanwezigen.
De “die-hards” (en dat waren bijna alle leden met gevolg) gaven, nog later op de avond, elkaar rendez-vous 
in het café “De Twee Engelen”: de kroeg met de 250 verschillende bieren. Onze conferenties waren beroemd 
en berucht: een must voor de meerwaardezoeker van Zuid-Limburg. De prijs was toen 300 Fr. Voor de 4 con-
ferenties samen verkochten wij abonnementen aan 1000Fr (en 1500 Fr voor twee personen): all-in !

Een kleine greep uit het aanbod: 
✓  Max Wildiers (Filosoof-Theoloog): De macht der metaforen.
✓  Maurice De Wilde (BRT – Journalist): De Nieuwe Orde
✓  Renaat Van Elslande (Minister van Staat en Lion): Europa tussen bewapening en ontwapening
✓  E. Corthout (Professor-Sexuoloog): Sexuele beleving en problematiek bij de vrouw.
✓  J.L. Duplat (Voorzitter Rechtbank Koophandel Brussel):Naar een economische magistratuur
✓  Marc Eyskens (Minister van Financiën –later Premier): Causerie over de Wetstraat
✓  Hugo Schiltz (Volksunie boegbeeld): Loon naar werken.

Minister Theo Lefèvre naast mevr. Damas
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Voor prof Corthout moest er volk worden geweigerd. De komst 
van Hugo Schiltz daarentegen zorgde dan weer voor de nodige 
“ambras” in de Tongerse politieke kringen (zie ook onderstaand 
krantenknipsel).
 
Na 5 succesvolle jaren kwam er stilaan sleet op de formule: het 
nieuwe was er van af en het was sowieso moeilijk om interes-
sante sprekers te blijven vinden. Tevens was het stadhuis als 
locatie niet meer zo evident na de perikelen met Hugo Schiltz.

Maar dat onze conferentie-reeksen voor de nodige weerklank 
hebben gezorgd is een feit. Tevens zorgden ze voor een posi-
tief imago en de nodige bekendheid van onze club bij de Ton-
gerse bevolking.

De conferenties hadden wel nog af en toe een vervolg, al was 
dit niet altijd gepland ! Zo maakte regisseur Stijn Coninx in 
de midden jaren negentig zijn opwachting in de club voor een 
lezing over de film “Daens”. Toenmalig voorzitter Julien Van 
Heers wist hem te strikken en dat voor slechts 20 frank. In die 
tijd kon men immers nog parkeren op de markt, maar Stijn Co-
ninx, toen voor een opdracht aan de slag in het Gallo-Romeins 
museum, zat zonder kleingeld en klopte bij Julien in de winkel 
aan voor wat wisselgeld. De tegenprestatie lag voor de hand...

Al bij al was dit voor de club een mooie promotie en...
bron van vele onvergetelijke avonden !!

 

C
onferenties

Lezing Stijn Coninx met toenmalig 
voorzitter Julien Van Heers
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jUMPING

De serre

Jozef Slegten was voorzitter in 1980 toen hij, bij het overhandigen van een Lionsgift ergens aan de Maas-
kant, toevallig in contact kwam met Fons Beckers, toendertijd de jonge en ambitieuze directeur van Tevona. 
Wie de reputatie van Fons –“ de ongekroonde koning van de fondsenwerving” - een beetje kent, zal niet 
verwonderd zijn dat enkele tijd later Lions Tongeren een gift deed om de isolatie van de varkenskoten van 
Oostheuvel Lafelt te financieren. Fons had – terecht – geld geroken en vermits ons lionslid Martin Willems 
een studiegenoot was van hem, duurde het niet lang of er werd onder leiding van Martin (landbouwingeni-
eur en directeur van de Landbouwschool in Tongeren) een landbouw-adviescommissie voor Oostheuvel 
opgericht die tot de bevinding kwam dat het voor de bewoners van Oostheuvel ideaal zou zijn als er “een 
kleine” serre kwam (maximum 200 m²), zodat ze hun tuinbouwactiviteiten ook tijdens de minder warme 
maanden konden blijven uitoefenen. Bob Indekeu kende een “serre-afbreker” en die man wist ergens in 
Nederland een”kleine serre” staan van 2180 m². De commissie ging, in de dikke Chevrolet van Martin, een 
kijkje nemen en was zeer enthousiast: kostprijs, plaatsing en inrichting inbegrepen, een klein miljoentje: nl. 
960.000 Fr. (vandaag 24.000€).

Peanuts !! ?

De vergADering

Tussen droom en werkelijkheid staan er, zoals algemeen geweten, nogal dikwijls wetten en/of praktische 
bezwaren. In ons geval 3 zeer grote obstakels. Primo: Lionsclub Tongeren had nooit veel meer dan enkele dui-
zenden franks in kas ; secundo: zelfs als het geld er zou geweest zijn, dan moesten de strenge en geleerde he-
ren leden van de club hun goedkeuring nog geven aan het project; en tertio: er moest zeer snel tot de aankoop 
beslist worden, want de serre werd weldra afgebroken en er waren nog kapers op de kust ! Op dat ogenblik 
schrijven we half juli 1982 en we hadden op het programma de werkvergadering van donderdag 22 juli ten 
huize van Simon Delvigne (dus wéér een historische bijeenkomst bij Delvigne: net zoals de allereerste oprich-
tingsvergadering in 1959). Het was in volle vakantieperiode en we hadden achterhaald dat er slechts 13 of 14 
leden gingen aanwezig zijn; het ideale moment om een quasi onhaalbaar voorstel er toch door te drukken. Als 
het lobbyen toen nog niet bestond, dan is het toen, de dagen vóór die vergadering, wél uitgevonden.

De spanning hing voelbaar in de lucht daar op de Romeinse Kassei. Er kwamen 14 leden opdagen waarvan 
er vóór de stemming nog één is vertrokken. Martin Willems heeft toen “een wetenschappelijk en financieel 
onderbouwd” pleidooi gehouden ten voordele van de serre en het resultaat stond te lezen in het verslag van 
de bewuste vergadering: “Het voorstel wordt na stemming met voldoende meerderheid (2/3 der aanwezige 
leden) aanvaard.” (Nota van de redactie: het was 8 tegen 5).

jum
ping
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AnDré FArine

So far so good ! Maar waar halen we de centen ?? 
De serre moest in 2 keer (einde ‘82 en einde ‘83) 
worden betaald.

De voorzienigheid had gezorgd voor enkele finan-
ciële meevallers. Zo had op 28 mei van dat jaar ons 
GROOT muziekfeest op het Kasteel van ‘s Herenel-
deren zomaar eventjes 3.394 Fr opgebracht !!

En verder had Bob Indekeu in juni het project van 
de conferentie-reeksen aangekondigd: normaal 
zouden we daar niet aan gaan op inschieten….

Martin Willems en Fons Beckers hadden agrarisch-
financieel “berekend” dat de serre zelf in 1983 goed 
zou zijn voor een opbrengst van 400 à 500.000Fr (2 
teelten in 1 jaar!).

Voor de Lions bleef er dan 500.000 Fr te betalen. 
250.000 eind ‘82 en 250.000 eind ‘83.

En daarvoor konden we rekenen op een heuse Deus 
ex Machina !! Immers, op diezelfde legendarische 
vergadering van 22 juli bij Delvigne kwam André 
Farine (heel toevallig ?) met zijn voorstel om een jumping te organiseren. André was in Millen gaan wonen 
en was daarenboven een Waal. En om zich te integreren in de autochtone gemeenschap had hij, verwoed 
paardenliefhebber zijnde, zich aangesloten bij de plaatselijke LRV: Ruitervereniging St-Stefanus. Daar haal-
de André dus zijn mosterd en zijn voorstel.

Nauwelijks drie maanden later (!!!), op 20 oktober 1982, had op de weide van Oostheuvel onze eerste Lions-
jumping plaats. Het viel toen, en ook nu nog steeds, samen met de Opendeurdagen van Tevona -Oostheuvel. 
Eén van de meest opvallende (én “vallende”) deelnemende ruiters was Andre Farine. Het was een schot in 
de roos met 150 paarden en meer dan 1.000 toeschouwers.

De inkom bedroeg 100 Fr en een consumptie kostte 20 Fr (= 0,5€).

De allereerste jaren was de opbrengst als volgt: Publiciteit: +/- 200.000 Fr (5000€) en de exploitatiewinst 
was +/- 40.000Fr (1000€). We konden onze 2x 250.000 Fr voor de serre probleemloos aflossen !! Het waren 
de jumpings van de soep van Michel Robeyns, van de worsten van Jan Driessen, van de barbecues van Leo 
Donné en van de frieten van Sus Ver Berne en Marie- Jo. Heerlijk !!......

Met een low budget aanpak, we hadden tenten van het leger, we bakten zelf onze frieten en samen met 
onze dames en de carnavalprinsen werden de glazen en borden gevuld. Het werd een begrip en een pu-
bliekstrekker. Ondertussen is de jumping met feesttent, kinder- of kiennamiddag, uitgebreid culinair buffet 
een tweedaags evenement geworden, nog steeds gepaard gaande met de opendeurdagen in het tehuis. De 
opbrengst van dit gebeuren en de sponsoring zorgden in de loop der jaren voor aankoop van serre en nieuw-
bouwboerderij in Lafelt en de boerderij en rusthoeve Op de Dries in Koninksem.

De toekomst van de jumping was verzekerd aangezien meer en meer andere ruiterverenigingen de weg 
naar dit gebeuren vonden.

André Farine
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2013

Dit jaar, bij het 50-jarig bestaan van onze club, gaan we dus voor de 32° maal onze jumping inrichten.

Elk jaar weer een hoogdag voor onze club, maar ook voor de bewoners van Tevona.

En buiten de financiele opbrengsten voor onze club,waarvan een substantieel gedeelte naar Oostheuvel en 
Hoogveld gaat, brengt die jumping ons ook nog iets anders bij. Namelijk het besef dat we door de gezame-
lijke inzet van heel onze Lionsfamilie tussen en mét de bewoners, het personeel en de directie van Oostheu-
vel en Hoogveld, een band met deze gemeenschap hebben geschapen die deugd doet aan een mens zijn 
hart en ons een ervaring oplevert en ons een voldoening schenkt die –gelukkig(!) - niet in cijfers en centen 
is uit te drukken.

Jumping weekend anno 2012 met op zaterdag grote kiennamiddag en op zondag brunch en tent brasserie
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Prijs van de Humor – Henry Baillien

Op 29 januari 1982 overleed, na een smartelijk ongeval, stadsarchivaris en 
ons clublid Henry Baillien. Henry was één van de drijvende krachten ach-
ter de club en eeuwige optimist. Henri was tevens één van de grote bezie-
lers van het feestcomité “Ridders van Morepoit tot Bukeberg” en lag aan 
de basis van folkloristische evenementen zoals het “Grabbeles”, “Rukes en 
Bet”, de Riddermars en tal van carnavalsgedichten in het Tongers dialect. 
Het bestaan van zo een service-club in een stad zoals Tongeren was vol-
gens hem een sociologisch verschijnsel dat op zichzelf een studie waard 
is. Hoe een dertigtal personen, van alle mogelijke oorsprongen en over-
tuigingen, mekaar kunnen uitzoeken en mekaar kunnen verdragen door 
weer en wind, om buiten hun beroepsbezigheden prestaties te verrichten 
ten bate van anderen, is al een vraagstuk. Henry Baillien had dit zeer goed 
ingezien, wanneer hij er op stond het stadsarchief te verrijken met alle 
publicaties die uitgingen van de club. Hij besefte dat deze collectie later een perfecte weergave zou worden 
van een bepaalde sociale situatie van de tweede helft van de twintigste eeuw.
Als blijvende herinnering aan deze grote Tongenaar besloten Lions Club Tongeren en de “Ridders van More-
poit tot Bukeberg” samen de “Prijs voor de Humor – Henri Baillien” in het leven te roepen waarbij gedurende 
elf opeenvolgende jaren een prachtig bronzen beeld van de Tongerse kunstsmid Raf Verjans werd uitgereikt 
aan iemand die zich verdienstelijk maakte op het vlak van de humor.

De laureaten waren achtereenvolgens:
✓  1984 Jos Ghijsen
✓  1985 Armand Pien
✓  1986 Gaston Bergmans en Leo Martin
✓  1987 Jef Burm
✓  1988 De Strangers
✓  1989 Willeke Alberti 
✓  1990 Urbanus
✓  1991 Werther Van der Sarren
✓  1992 Walter Capiau
✓  1993 Armand Schreurs
✓  1994 Margriet Hermans

Enkel Willeke Alberti kon niet aanwezig zijn wegens het overlijden van haar oom Johnny Jordaan.
De Strangers maakten ter ere van hun huldiging in de Pibo in 1988 volgende versie van hun bekend nummer 
“Antwârpe”:

Ton..gere, weet, sjei ziet veur mich
Toch de stad bo dat ich bén gebwore
De Lièure, de Mèrt, Fontain de Pline
Do heubbe vè, os hat verlwaore
Ton..gere, bo dat ich owk bén
Ich kan nergens maine drè nie vénne
‘g weet het és flaa, mais ich bekén
Hai bén ich thauws én onder vriende

We kunnen hier niet beter besluiten dan met een strofe uit een gedicht van Henry Baillien:

Stop met dat tristig filosofièren,
Leut os beter van ’t lèven profitièren
En roepen vé met vol akkoit:
Vivat de Lions en de Ridders van Morepoit !

P
rijs van de H

um
or

Herny Baillien
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Jumelage huwelijk 3/9/1988
Albert Drost, Lion Francken,
Emile Jageneau

1988, LC Zwollerkerspel op 
bezoek bij Tevona te Lafelt

2009, bezoek ijzeren Rijn
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jumelage

In de herfst van het jaar 1983, tijdens het voorzitterschap van Gustin Hansen, ontving onze club een voorstel 
tot jumelage van Lionsclub Zwollerkerspel uit Zwolle in Nederland. Hoe en waarom ze uitgerekend bij ons 
in Tongeren zijn terechtgekomen, mag Joost (of in dit geval Kees) weten.

Een half jaar later in juni 84 - Bob Indekeu is inmiddels voorzitter geworden – dringen de mensen uit Zwolle 
nog eens aan: of we nog niet weten of we geïnteresseerd zijn.

Om maar te zeggen “dat zij begonnen zijn” en dat, zo te zien, het enthousiasme langs onze kant in den be-
ginne niet overweldigend groot was. Maar er worden toch brieven geschreven, getelefoneerd, ledenlijsten 
uitgewisseld en delegaties van beide clubs gingen elkaar, ergens halverwege, enkele malen ontmoeten voor 
verkennende gesprekken.

Vooral “The Maasland Connection” bestaande uit Sus Ver Berne, Bob Indekeu en Jozef Slegten trok zwaar 
aan de jumelage-kar en ze slaagde erin, samen met Pierre Simons, Martin Willems en andere Miel Jage-
neau’s, om stilaan maar zeker de wagen aan’t rollen te krijgen.

Er werd een “ontmoetingsformule” uitgedokterd met alternerende week-end-bezoeken.

Bob Indekeu, voorzitter, en Frans Ver Berne namen het voortouw. Na enkele ontmoetingen en diners op de 
aspergeroute of in het kasteel van Buren, werden de contacten intenser en voorzitter Emiel Jageneau (Ton-
geren ) en voorzitter Albert Drost (Zwolle) sloten het jumelage huwelijk op 3 september 1988 in het stadhuis 
van Zwolle onder het goedkeurend oog van burgemeester Lion Francken, de latere staatssecretaris en pro-
vinciegouverneur van Nederland

Prachtige weekends werden het! Het ene jaar in Nederland, het andere jaar in België.

Het ene jaar een ééndagstrip, het ander jaar een weekend.

De bezoeken aan Zwolle, Delft, Kampen, Den Bosch, Gent, Leuven, Mechelen, Brussel blijven gedenkwaar-
dig alsook de weekends in Chantilly en in Xanten.

Het jumelage verhaal liep gedurende vele jaren als een trein, het klikte wonderwel en stilaan werden we 
echte vriendenclubs en ontstonden er ook persoonlijke vriendschapsbanden..

Gastronomie, cultuur, humor en muziek, -denk maar aan de legendarische optredens van Rolf en van ganse 
“clubkoren” – kenmerkten onze ontmoetingen. Maar wat vooral opviel was de sfeer van hartelijkheid en de 
ongedwongenheid waarin Vlamingen en Nederlanders elkaar vonden; hadden wij ons eventjes vergist in die 
zogenaamde “gereserveerde Hollanders” !! En wat hun” legendarische krenterigheid” betreft: nou moe! Van 
hun gulheid en gastvrijheid kunnen wij Belgen nog één en ander leren !!

 

 

jum
elage
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censor Francesco Di Filippo in actie op de Ladies Night 2012
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Het clubleven en De dames !

De activiteiten van de club beperken zich niet tot de sociale activiteiten, werk en diner vergaderingen die 
voornamelijk in het teken staan van de werking en de doelen van de club. Om als club 50 jaar te kunnen 
overleven dient men banden te smeden van vriendschap en samenhorigheid, niet in het minst met diege-
nen die dicht bij ons staan.

Lionsclub Tongeren is weliswaar een mannenclub, maar onze echtgenotes spelen in het clubgebeuren een 
niet geringe rol !

Naast het feit dat ze hun geliefde partner minimum 2 avonden per maand dienen te missen, staan ze zelf al-
tijd klaar om aan activiteiten deel te nemen en waar gevraagd te helpen….als ze uitgenodigd worden. In dit 
verband is het misschien grappig te vermelden dat er “in illo tempore” – vóórdat de emancipatie echt was 
doorgedrongen – verschillende vergaderingen en stemmingen hebben plaatsgegrepen om met de grootste 
ernst te beslissen of de dames éénmaal of tweemaal per jaar zouden worden uitgenodigd. Nu, in het tijdperk 
van de nieuwe man, zijn we natuurlijk wát blij dat ze ons zo schitterend bijstaan; niet in het minst op onze 
jumping waar zowat de helft van het werk wordt verricht door vrouwenhanden; zij worden daarvoor trou-
wens enkele weken later terecht beloond met een Thank You Diner.

Over het algemeen echter is de inbreng van onze dames grosso modo terug te brengen tot 3 zeer belangrijke 
taken: 1) Zij verzachten de zeden 2) Zij zorgen ervoor dat onze Week-ends niet uitdraaien op louter eet- en 
drinkgelagen en 3) Zij zijn onze gewaardeerde chauffeurs na een Ladies Night, een Machtsoverdracht of een 
andere “veeleisende” activiteit.

Wij, de leden, laten onze erkentelijkheid daarvoor trouwens uitgebreid blijken door elk jaar na nieuwjaar een 
heuse Ladies Night in te richten ter ere van onze lieve dames; daar worden ze dan uitvoerig en vooral sym-
bolisch in de bloemetjes gezet en, speciaal voor die gelegenheid, trekken wij dan zelfs onze smoking aan.
Maar dames aannemen als leden in onze club ? Dat zit er zo snel nog niet in, denken wij zo.

Gelukkig beseffen onze dames dat wij dat doen (en laten!) voor hun eigen goed…

C
lubleven

groepsfoto machtsoverdracht 1988, oude Hoef Maasmechelen



54  >  LIONS CLUB TONGEREN 50 jaar

Sinterklaas

Ook Sinterklaas bracht regelmatig een bezoek aan de club......

Jarenlang was het een traditie dat het feest van de grote kindervriend uitgebreid werd gevierd in de schoot 
van onze club. De Heilige Man was toen zo populair dat hij soms tot 3 maal toe in enkele weken zijn op-
wachting maakte ! Eerst op de dinervergadering om de papa’s ervan te verwittigen dat hij eerstdaags op 
huisbezoek zou komen bij de kindjes. Dat privé huisbezoek, mét lionsgevolg, was telkens een avontuurlijke 
en riskante onderneming voor de Sint en zijn Pieten. Bij de meeste leden werden zij immers een beetje TE 
enthousiast ontvangen.De grote, verwachtingsvolle en of angstige oogjes van de Lionskindjes maakten die 
avonden helemaal speciaal. De derde maal was dan het grote Sinterklaas gezinsfeest in ons lokaal op de zon-
dagnamiddag; prachtige familiale Lionssfeer met pannekoeken, chocolademelk, taart, blinkende cadeautjes 
en veel kindergekrijs.

Mooie tijden waren dat; maar al bij al waren het zware en vermoeiende dagen voor de Sint!

verwelkoming van de Sint in 
clublokaal Beukenhof anno 1972

moe maar voldaan na het 
verblijden van zovele kindertjes...

Henry Baillien die in zijn gekende 
stijl zijn tonrede ten berde brengt
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Carnaval…

Het was in het gezegende jaar des Heren 1972 dat prins René I de karnavalscepter zwaaide in Tongeren. Het 
was ook het jaar dat Lionsclub voor de eerste maal “Ridders van MOREPOIT tot BUKEBERG” in het Beuken-
hof ontving, samen met de burgemeester en een afvaardiging van het schepencollege. 

Toenmalig lid en stadsarchivaris Henri Baillien was de motor achter het gebeuren en het gezicht van de 
Lionskarnavalszitting. Karnaval dat was ook de Tongerse supermuzikant Jo Martens; dat waren mensen 
zoals toenmalig Commandeur en huidig Lionslid Julien Van Heers;dat waren de lange pluimen en de me-
dailles; dat was ook het legendarische en éénmalige optreden van ons Lions-dameskoor; dat waren en zijn 
de vele genodigden van de Limburgse Ruitervereniging, van het personeel en de gasten van Tevona, van 
de voetballers van Krom en Stijf, van ons “Jumping Bloemenmeisje” Dora Monard en van Rob Jacobs, onze 
super jumping-kracht.

Lionskarnaval was en is het onnavolgbare optreden van onze tonredenaar Marc Leemen; en dat is tenslotte 
ook de superhit “De Koe” die wordt meegebruld door alle aanwezigen …... 

In Lionsmiddens in onze provincie kreeg onze karvaval stilaan de status van een niet te missen evenement 
met als gevolg dat de zonevergadering telkens werd georganiseerd op de dag van onze karnavalsdiner met 
optredens van de aanwezige Lionsclubs.

Sinds 1972 hebben we ondertussen reeds 42 maal karnaval gevierd in de beste Tongerse tradities en elk 
jaar in maart wordt er weer uitgekeken naar onze karnavalsdiner, een traditie die nooit mag verloren gaan. 
Alaaf !!

Henry Baillien die in zijn gekende 
stijl zijn tonrede ten berde brengt

Carnaval 1972, Beukenhof
vlnr. Henry Dourée, Julien Van Heers, 
Baudouin de Schaetzen, Albert Wygaerts, 
Jan Driessen en Michel De Vleminck 

Jean Jageneau, schepen van feestelijkheden, 
prins René I, Albert Wygaerts, burgemeester 
Erard de Schaetzen en Jean Hermans
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Ardennen, 1975

Ardennen, 1996

Metz, 2012
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De weekends

Een constante doorheen de 50 jaar lions club zijn ook de weekends, steevast minutieus voorbereid door en-
kele leden. Een mix van cultuur, natuur en gastronomie zorgde er steeds voor een succesverhaal.

We laten één van onze dames getuigen... 

Lions weekends, Ardennen weekends
Voor het eerste Ardens weekend gaan we terug naar 1971. Het initiatief kwam van 
Jean-Marie Damas. Een lumineus idee zo bleek al die jaren.
De meeste leden van de Lionsclub Tongeren waren lid geweest van een jeugdbewe-
ging: Scouts, KSA, Chiro, … Zij herinnerden zich de apotheose van elk jaar: het kamp in 
de Ardennen. Vandaar. Alleen bij de Lions zou één en ander zonder tent plaats vinden.
Zo ook op 6 februari 1971. Nadat alle kinderen ‘geplaatst’ waren, vertrok een grote 
delegatie vanuit Tongeren richting Durbuy, naar het beroemde hotel ‘Le Sanglier des 
Ardennes’. Op zaterdagnamiddag werd een boswandeling georganiseerd o.l.v. Jean-
Marie Damas. ’s Avonds kregen we een uitgebreid diner. De meesten zijn weinig in 
hun bed geweest. De kamer van Pierre en Claire Stas werd ‘gebarricadeerd’ door een 
bed voor hun deur te schuiven. Maar ‘s morgens stond Pierre op straat ; er was nog 
een raam aan zijn kamer !
We zijn regelmatig teruggekeerd naar de Ardennen. Naar La barrière de Champlon, 
Francorchamps, Lavaux Ste-Anne, Hôtel du Val d’Or, een tweede maal in Durbuy, in 
Ave et Auffe, Villers sur Lesse, La Roche, St-Vith en Spa (alwaar we een parachutist 
in een boom zagen hangen).
Al die weekends werden minutieus voorbereid. De wandelingen werden meestal door 
Jozef Slegten geleid. Met zijn stafkaart waren we zeker dat we vroeg of laat, vaak met 
veel omwegen, in ons hotel terecht kwamen.
De ‘Ardennen weekends ‘ gingen ook al eens een totaal andere richting uit. Zoals naar 
de Belgische kust waar we Koksijde en omgeving, en daarna Knokke en Zeebrugge 
verkend hebben.
Het weekend naar Veurne-Ieper-Diksmuide, waar we de loopgraven bezocht hebben, 
heeft een diepe indruk op ons gemaakt. We denken ook graag terug aan Kasterlee en 
later ons bezoek aan ‘Les jardins d’Annevoie’. Aan Marche en Famenne in 1999, waar 
we logeerden in de voormalige jezuïtenkerk, onder leiding van … Franz Ver Berne.
Van ons verblijf in Trier-Remick, we schrijven april 1990, herinneren we ons een pi-
anist die Pierre Simons begeleidde bij heel zijn repertoire aan studentenliederen tot 
en met de Zingende Maagden. Het was ook daar dat Claire Stappers het geluk van 
haar leven beleefde, toen ze geconfronteerd werd met een spiegel die haar 4 maten 
smaller maakte.
Na één van die Ardennen weekends kreeg Gustin Hansen het idee om eens op win-
tersport te gaan met de leden van de club. De meesten onder ons hadden nog nooit 
op de latten gestaan, maar dat was alvast geen reden om thuis te blijven. Met hulp 
en raad van de specialisten lukte het de meesten toch om te langlaufen. De anderen 
kozen voor wandelingen. De lokale Stube bracht ons steeds weer samen. In 1984 zijn 
we zo gestart in Werfenweng, maar gaandeweg hebben we een groot stuk van Tirol 
ontdekt. Het tijdstip van deze vakanties was gelijk het uitgelezen moment om de 
clubverkiezingen van maart ‘voor te bereiden’.
Tenslotte herinneren we ons ook de culturele uitstappen naar Parijs, Reims, Brugge, 
Aken en zeer recent nog Metz, altijd geweldig voorbereid. Zeer leerrijk en oh zo gezellig.
Hartelijk dank aan iedereen zie zich heeft ingezet om deze weekends steeds origineel 
en boeiend te maken. En als ik vragen mag: wanneer vindt het volgende ‘weekend 
van de vriendschap’ plaats ?

Lulu Jageneau
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De lustrum vieringen

Een 10° lustrum is natuurlijk een uitzonderlijk moment in de geschiedenis van een club, maar ook de voor-
gaande lustra werden door onze club met de nodige aandacht en festiviteiten in de verf gezet.

Hier volgt een klein overzicht.

1° lustrum 1968: 5 jaar; geen speciale festiviteiten, maar eminent lid Pierre Stas maakt van de gelegen-
heid gebruik om in het clubblad een kleine historie te publiceren van de club. Beginnende met de voorge-
schiedenis met de allereerste Lions-stap in Tongeren op 23 maart 1959, via de charteroverhandiging in 1963 
tot aan de 5° verjaardag. Pierre zal toen wel niet beseft hebben hoe belangrijk dat artikel zou worden voor de 
club en hoe dikwijls het later zou worden geraadpleegd.
Ook bij de totstandkoming van dit gedenkboek hebben we weer rijkelijk kunnen putten uit de archieven van 
Pierre Stas. Daarvoor, Pierre, van hieruit onze oprechte dank.

2° lustrum 1973: 10 jaar ; er verschijnt een speci-
ale editie van ons clubblad, tevens het 50° nummer.
Er wordt een tentoonstelling georganiseerd met 
werken van 3 Lions-kunstenaars uit België en er 
wordt een daverende Ladies Night gehouden !

3° lustrum 1978: 15 jaar; speciale editie van ons 
clubblad over historische, juridische en andere 
aspecten van de stad Tongeren: tevens het 100° 
nummer; We doen een 3-daagse uitstap naar Parijs 
en Lionsclub Tongeren schenkt aan de Tongerse 
bevolking het prachtige beeld “Homo Novus” van 
de hand van stadsgenoot Raf Verjans ! Sinds 1998 
kreeg het beeld een vaste stek in de ontvangsthal 
van het AZ Vesalius.

4° lustrum 1983: 20 jaar; speciale editie van ons clubblad over de Lions-karnaval in Tongeren; het is tevens 
het 150° nummer. Tentoonstelling met het werk van kunstenares Mich Stappers, dochter van ons lid Xavier, 
en van de fenomenale postzegelverzameling van ons lid Michel De Vleminck! Bij Dewalleff in Millen wordt 
een feestzitting gehouden en ’s avonds is er een TD voor onze jeugd !

Bijzonder is wel dat“wegens een overladen kalender” de festivi-
teiten uitzonderlijk plaatsgrepen in april en niet, zoals gebruike-
lijk, in maart.

5° lustrum 1988: 25 jaar en dus zilveren jubileum ! Traditie-
getrouw verschijnt er weer een speciaal nummer van ons club-
blad: een jubileumnummer met een overzicht van 25 jaar Lions 
in Tongeren.We geven voor de gelegenheid een boek uit getiteld 
“Tongenaren” van de hand van Jo Gilissen. 

De viering zelf begint met een orgelrecital in de basiliek voor 300 
aanwezigen, gebracht door onze plaatselijke maestro Luc Ponet 
en waarover de toenmalige verslaggever Bernard Bertrand als 
volgt berichtte: “Tijdens de choralprelude van J.S. Bach voelde 
je de zware bastonen natrillen tot diep in je ingewanden”. La-
ter op de dag volgde een receptie met aansluitend een stevige 
feestmaaltijd. Waren daarop onderandere aanwezig: onze ju-
melagevrienden uit Zwolle, de Burgemeester van Tongeren, de 
Gouverneur van het Lionsdistrict 112, de clubs uit onze zone en 
alle serviceclubs uit Tongeren !

10j LC Tongeren, op de foto oa gouverneur Louis Roppe 
en député Miel Smets
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6° lustrum 1993: 30 jaar; op zaterdag 15 mei om 20h organiseert onze club in de basiliek van Tongeren 
het zeer geslaagde “Euregio Concert” met 5 koren, solisten en muzikanten uit de vier verschillende delen 
van de Euregio.Voorzitter Pierre Simons sprak in zijn verwelkoming over ”een wereldcreatie” ! Hij deed dat 
zomaar eventjes in drie talen ! De festiviteit wordt afgesloten met een receptie in het stadhuis van Tongeren.
Opvallend was de laatste regel op de officiele aankondiging: “De mogelijke opbrengst van dit concert gaat 
integraal naar het Steunfonds voor de Toren van de O.L.Vr. Basiliek”. Het woordje “mogelijk” getuigt van de 
voorzichtigheid van het toenmalige bestuur en “Steunfonds” moet echt letterlijk worden geinterpreteerd, 
aangezien de toren volgens bepaalde specialisten op instorten stond.....

7° lustrum 1998: 35 jaar; natuurlijk weer de nodige aandacht in een speciaal clubblad, maar er worden 
geen specifieke feestelijkheden gepland. 

Wel wordt in dat 35-jaar-kader een familie-uitstap ondernomen naar het themapark van Warner Bros in Bot-
trop nabij Dusseldorf bij onze oosterburen.Met een grote bus, en met veel kinderen.

8° lustrum 2003: 40 jaar; met een budget van 
5.000€ zorgde Julien Van Heers op 22, 23 en 24 
augustus voor een gedenkwaardige viering. Het 
begon vrijdag met de opening van het prachtige 
Lions-embleem-Bloementapijt op de Markt, ge-
volgd door een academische zitting en receptie op 
het stadhuis. Zaterdagavond was er in het cultureel 
centrum het optreden van het vermaarde dansthe-
ater “Aglaja” uit Brugge.Zondagmorgen was er een 
heus openlucht-aperitiefconcert op de terrasjes van 
de Grote Markt en om 14u begon het feestdiner in 
de vernieuwde feestzaal van Concordia.Mét Zwolle!

En ja hoor ! Ook toen waren er enkele nummers van ons clubblad speciaal gewijd aan 40 jaar Lions...

9° lustrum 2008: 45 jaar; deze keer gebeurde er totaal niets !! En dat was een bewuste tactische keuze, 
vermits wij nog niet gerecupereerd waren van de memorabele viering van 40 jaar en omdat we al onze ener-
gie wilden sparen voor een waardige viering van ons Gouden Jubileum.

10° Lustrum 2013: 50 JAAR LIONS IN TONGEREN !!
Onze club organiseert op 10 maart 2013 een lenteconcert te Aden Biesen in samenwerking met het Hasselt 
Orkest Jeugd&Muziek, dit voorafgegaan door een academische zitting. Dit gedenkboek wordt uitgegeven 
en op 23 maart exact 50 jaar na het ondertekenen van het charter vindt er een galadiner plaats in de Kleine 
Graaf te ‘s Herenelderen.

 

C
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Sport & ontspanning als band met de veteranen millen

Wie van mening is dat Lions Club Tongeren door de loop der 
jaren een clubje is geworden van statige en gezette heren aan 
de diner- of vergadertafel, heeft het ronduit verkeerd voor. Niets 
is minder waar.

Om zich jong en sportief te houden en …voor te doen, heeft de 
club van Tongeren sinds bijna tien jaar, een sportief – en sociaal 
onderbouwd – samenwerkingsverband aangegaan met een dy-
namische en uiterst sportieve voetbalvereniging uit het mooie 
landelijke Riemst met de passende benaming: Veteranen Krom 
& Stijf Millen.

 
Beide verenigingen voelen zich aan elkaar gewaagd en dit op 
alle fronten.
Marieke, een dame-bewoonster van de seniorie in Oostheuvel, 
bijna 70 jaar jong, maar nog kranig en rad van tong, staat als 
symbool en als mascotte voor de samenwerking!
 
Hoe Het ALLemAAL Begon

Al meerdere jaren organiseert de lokale voetbalvereniging 
Krom & Stijf uit Millen een internationale voetbalhappening, 
thans gegroeid tot ruim 150 deelnemende elftallen uit allerlei geledingen als veteranen, gewone recreanten, 
liefhebbersploegen, bedrijfsploegen…. De meeste ploegen zijn actief in onze provincie Limburg, en komen 
verder uit alle hoeken van het land inclusief Wallonië, maar ook buitenlandse teams uit Duitsland, Neder-
land, Frankrijk, Engeland,..

Het geheel wordt georganiseerd rond de drie sportvelden van het Zwembad De Zeemeeuw te Millen Riemst. 
Tevens voorzien zij in de aangepaste feesttent in de nodige randactiviteiten: een muzikale happening, BBQ, 
een hapje en een drankje, een fijne babbel.

Kortom, de randanimatie, de verbroedering en de sfeer zijn een belangrijk onderdeel van dit sportief treffen.

De sportieve Dimensie
gekoppeLD AAn een mAAtsCHAppeLijk engAgement

Doorheen de jaren van groei ontstond bij de Veteranen de nobele gedachte om een deel van de ontvangsten 
van dit kleurrijk voetbaltornooi te besteden aan een goed doel.

Een dramatische ervaring bij een vroeger tornooi, als gevolg van een noodlottige windhoos met blijvende 
letsels voor enkele toeschouwers, was hier niet vreemd aan.

Gemeenschappelijke ‘sportieve’ leden van Lions en Veteranen staken de koppen bij elkaar. Midden het 
driedaags voetbalgeweld onder impuls van de Veteranen, zou de donderdag Hemelvaartdag zelf in mei uit-
groeien tot de place to be voor het jaarlijks familiaal sportief gebeuren van Lions Club Tongeren.
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2010, voetbalhappening Millen, vlnr. Willy Hauben (K&S), Ann Willen (Tevona), Francis Moës (LC Tongeren), 
Joke Caproens (school Klavertje 3), en Corny Lenaerts (K&S)
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Er is de organisatie van het lokaal stratenvoetbaltoernooi: gelegenheidsploegjes, gevormd van uit de lokale 
dorpstraatjes, strijden om de Millense voetbaltrofee. Verder strijden steevast enkele serviceclubs om de jaar-
lijkse wisselbeker in een onderlinge competitie. Zo is er, in samenwerking met een locale wielertoeristen-
ploeg, een familiale gezinsfietstocht in deze mooie Haspengouwse regio. Last but not least organiseren we 
ieder jaar opnieuw onze stilaan klassiek geworden grootse hondenwandeling. Vorig jaar benaderden we het 
mooie cijfer van omzeggens tweehonderd deelnemers, al dan niet vergezeld van het flinke huisdier.

Ten grondslag aan dit sportief gebeuren ligt zoals al vermeld, een gemeenschappelijk maatschappelijk enga-
gement. Alle betrokken partners, de deelnemende voetbalploegen, de Veteranen en Lions Tongeren, reserve-
ren ieder jaar een deel van de opbrengsten voor een sociaal project binnen de regio van de gemeente Riemst.

Marieke uit Oostheuvel, tante van een van de kopstukken bij de Veteranen, maar tevens het visitefotootje 
voor het renovatieproject ’Uit de Schaduw’ op de site van Oostheuvel in Lafelt, bracht onze beide vereni-
gingen samen om allerlei initiatieven binnen Tevona ten voordele van personen met een verstandelijke 
beperking te ondersteunen.

De Lions & De veterAnen Lions: weLDrA sAmen tien jAAr op pAD

De viering van 50 jaar Lions Club Tongeren in 2013 zal weldra de voorbode uitmaken van tien jaar samen-
werken tussen onze beide verenigingen, op het vlak van sport en ontspanning, in kameraadschap en in 
vriendschap, gedreven door eenzelfde maatschappelijk engagement voor het goede doel.

Ons gezamenlijk streefdoel is om aan het sportieve gebeuren een sociale dimensie rond G-sport toe te voegen.

Mocht de Zeemeeuw van het zwembad te Millen kunnen vertellen, zij zou grootse verhalen kunnen op-
hangen van de synergie die doorheen de jaren groeide in de samenwerking tussen Lions Tongeren en de 
Veteranen. De input van die eerste staat voor het idee, de grandeur, het lef; ….; de Veteranen, onder impuls 
van Willy Hauben ‘manusje- doet-alles’ herleiden de logistieke input tot kinderpret! Of is het omgekeerd …?

Kortom: het klikt tussen Lions Club Tongeren en de Veteranen Krom & Stijf Millen. Immers het onderliggen-
de sociale engagement en de band met de instelling Oostheuvel, zorgt voor impulsen om via het bindmiddel 
van het sportieve, nieuwe horizonten te verkennen en initiatieven te ontwikkelen

Lions Club Tongeren en de Veteranen Krom & Stijf Millen: twee handen op een sportieve buik …vol …
 

 



64  >  LIONS CLUB TONGEREN 50 jaar

T O N G E R E N

5



LIONS CLUB TONGEREN 50 jaar  <  65

Milestones Lions Club Tongeren 

✓  23 maart 1959: eerste contactvergadering met leden van LC Luik en Hasselt
✓  23 maart 1963: Keureoverhandiging
✓  September 1966: eerste clubblad wordt gedrukt
✓  29 maart 1969: overhandiging fietsen jeugdhuis Kinrooi
✓  23 mei 1970: 1ste kleiduifschieting Kolmont
✓  20 mei 1971: kleiduifschieting Kolmont
✓  15 mei 1972: kleiduifschieting Kolmont
✓  31 maart 1973: viering 10 jaar Lions, zaal Marifran
✓  31 mei 1973: kleiduifschieting Lanaken Pietersheim
✓  1973: schenking keramiek oven aan Bewel Tongeren
✓  23 mei 1974: kleiduifschieting Lanaken Pietersheim
✓  8 mei 1975: kleiduifschieting Beukenhof
✓  27 mei 1976: kleiduifschieting landbouwschool Pibo
✓  1976: schenking aan OCMW van bestelwagen voor bedeling van warme maaltijden aan huis
✓  19 mei 1977: kleiduifschieting landbouwschool Pibo
✓  4 mei 1978: kleiduifschieting landbouwschool Pibo
✓  1978: viering 15 jaar Lions met schenking beeldhouwwerk Homo Novus van Raf Verjans aan stad Tonge-

ren, thans opgesteld in de ontvangshal van het Vesalius ziekenhuis
✓  24 mei 1979: kleiduifschieting kasteel Otrange
✓  15 mei 1980: kleiduifschieting kasteel Hamal
✓  1981: schenking kleuren T.V. aan huize Eikenhof te Zwartberg
✓  1981: start samenwerking Tevona Oostheuvel
✓  28 mei 1981: muziekfeest kasteel ‘s Herenelderen
✓  20 mei 1982: muziekfeest kasteel ‘s Herenelderen
✓  17 oktober 1982: eerste Jumping te Lafelt
✓  1982: schenking serre van 2.000m² aan Oostheuvel twv 700.000 Bfr.
✓  1982: eerst conferentiecyclus
✓  24 maart 1983: één van de hoogtepunten uit carnavalsgeschiedenis van de club; 
  bezoek van pater Sanghers uit Maaseik.
✓  19 mei 1983: inhuldiging serre te Oostheuvel
✓  Maart 1983: viering 20 jaar Lions met postzegeltentoonstelling en diner-dansant in hoeve Dewalleff met 

optreden van het Maaslands Blazersquintet.
✓  Mei 1984: LC Tongeren ontvangt Nationale Prijs van Lions België voor haar realisatie 
  in Oostheuvel twv 500.000 Bfr.
✓  10 februari 1984: borgstelling door club bij aankoop door Tevona van boerderij Claikens (thans Hoogveld) 

te Koninksem en dit twv 2.400.000 Bfr.
✓  1984-1994: organisatie “Prijs van de Humor” ter nagedactenis van Henry Baillien.
✓  26 februari 1987: eerste werkvergadering niet “ten huize van” maar in “Club 69” 
  (door Jan Driesen en Rik Vanhove).
✓  16 mei 1987: officiële inhuldiging Hoogveld te Koninksem
✓  19 maart 1988: viering van zilveren jubileum met uitgave van boek “Bekende Tongenaren, Jo Gilissen”
✓  28 mei 1988: LC Tongeren ontvangt opnieuw Nationale prijs van het Nationaal Werk van Lions België 

voor haar realisaties: 2de prijs twv 600.000 Bfr.
✓  Juni 1988: primeur en unicum ! Wegens allerhande onvoorziene onvoorzienigheden accepteert Miel 

Jageneau voor de 2° maal het voorzitterschap van de club : hij was reeds voorzitter van 1972 tot 1974.
✓  3 september 1988: jumelage officieel bekrachtigd op stadhuis van Zwolle.
✓  20 dec 1988: Lions Tongeren schenkt 650.000Fr aan drie instellingen, het stond in alle gazetten !
✓  11 mei 1989: een aanvraag voor steun vanwege de Duivenbond uit Maasmechelen; ze hadden dringend 

“puntklokken” nodig(20x14.000Fr): de club weigert !!
✓  juni 1989: zoals elk jaar geven we aan elke school 3 boeken voor de prijsuitreiking van de laatstejaars.
✓  10 okt 1989: de club offreert een koffietafel voor MS-patienten uit gans de provincie.
✓  België wordt gesplitst !! T.t.z. het Lions-multidistrict…Het heeft bijna even lang geduurd als de splitsing 

van BHV en was minstens even spannend.

M
ilestones
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✓  januari 1990: zoals elk jaar gaat de club op wintersport; grote roerganger is Gustin Hansen.
✓  21 en 22 april 1990: Moezel-weekend in Trier
✓  juni 1990: bezoek aan de Van Gogh-tentoonstelling in Amsterdam.
✓  september 1990: de club ontvangt een handgeschreven bedankbrief van Koning Boudewijn voor onze 

felicitaties bij zijn 60° verjaardag.
✓  5 december 1991: de club beslist een “permanent accountant” aan te stellen om een oogje in het finan-

ciële zeil te houden: (vraagje: bestaat die nog ?).
✓  op de prinsenzitting van het jaar 1992 geeft onze Burgervader G. de Schaetzen, boven op de tafels, een 

onvergetelijke en woeste Zuid-Amerikaanse attractie ten beste; Tongeren zal er nog jaren over praten !
✓  8 februari 1992: we bezoeken de Rembrandt- tentoonstelling in Amsterdam
✓  21 maart 1992: pop-art tentoonstelling bezocht in Keulen
✓  17 okt 1992: 6-daagse clubreis naar Praag
✓  23 maart 1993: de club bestaat 30 jaar en dat wordt in mei gevierd met onder andere Euregio concert op 

15 mei 1993 in de basiliek van Tongeren
✓  30 april 1993: 3-daagse uitstap naar Picardie – Chantilly en Senlis
✓  5 juni 1993: jumelage uitstap naar Mechelen
✓  1 oktober 1993: weer een brief van het Hof met doodsprentje van Koning Boudewijn: dit als antwoord op 

het zenden van onze “Revue”, waarin we onze diepste droefheid uitdrukten bij zijn overlijden.
✓  Rond deze jaren is onze club zeer actief in het preventie-programma “Leefsleutels voor Jongeren” dat 

zich richt tot alle Tongerse scholen. Tevens hebben er talrijke evenementen plaats door de Lionsclubs 
om de Euregio als historische entiteit in het licht te zetten: Lions Tongeren is één van de voortrekkers.

✓  30 juni 1994: kersvers voorzitter Donné begint zijn maidenspeech onder de bloten hemel van Clos St. 
Denis met de nu historische en toen shockerende woorden: “Schattige Ladies….”

✓  31 december 1994: inventaris veestapel Hoogveld: 228 varkens, 18 runderen, 50 legkippen en 40 konij-
nen, de totale waarde wordt geschat op ongeveer 1,5 miljoen Bfr .

✓  9 maart 1995; Tentoonstelling Johannes Vermeer : met 60 deelnemers naar Delft en Den Haag !
✓  22 en 23 april 1995: Ardens week-end in de Kempen (Kasterlee) !!
✓  9 juli 1995: zomerse zondag: met de mensen van Zwolle op de tribune van de Kroningsprocessie
✓  1995: de gemiddelde leeftijd van de leden bedraagt 55,68 jaar en dat is (te) hoog…
✓  9 maart 1996: met 60(!!) deelnemers en met een BRT tv-ploeg naar tentoonstelling Johannes Vermeer in 

Delft en Den Haag.
✓  20 juni 1996: machtsoverdracht op de boot tussen Maastricht en Luik
✓  11 juni 1997: Lionsreis in Lycie (Turkije)
✓  6 augustus 1997: met LC Maastricht Trajectum een kunstwandeling door Cadier en Keer
✓  Op enkele maanden tijd verliezen we 2 vrienden: Frans Van Hollebeke en Baudouin de Schaetzen 
✓  18-19 oktober 1997: onvergetelijk jumelage-weekend in Gent: om 2u ’s nachts bij 20 graden en in hemds-

mouwen op het terras.
✓  12 januari 1998: ondanks een oproep van het bestuur is er niemand in badpak naar de Ladies Night  

gekomen.
✓  23 maart 1998: onze club bestaat 35 jaar
✓  25 april 1998: familie-uitstap naar Bottrop (Duitsland) Warner Bross Movie- en pretpark
✓  12 november 1998: Euregio Lions ontmoeting te Tongeren
✓  11 november 1999: putsjistenvergadering onder leiding van Pàpo Ernesto Chè Guevara; roemrijke verga-

dering van 15 guerrillero’s en 1 allochtoon, Giovanni Piédro
✓  19 november 1999: lancering van de grootste Tongerse Lionshit aller tijden ‘Palm por favor’ in de plaat-

selijke brouwerij te Steenhuffel
✓  11 mei 2000: memorabele diner in smoking: de club werft gelijk 4 leden aan; 2 overleven het; 2 sterven 

binnen het jaar een stille dood…
✓  13 augustus 2000: Fuif hyppodroom Dance Arena
✓  Weekend 26 & 27 augustus 2000: Inhuldiging beeldengroep Pùmpkëskal; een interserviceclubs – project 

bij gelegenheid van het millennium.
✓  19 augustus 2001: 50 jaar Ridders van de Morepoit: Zomercarnaval. De Lions baten het zomerterras uit. 
✓  12 oktober 2001: 20 jaar jumping in Lafelt. Lions organiseert ‘Zingen voor Tevona’ met Bart Herman & 

Dimitri Vantoren.
✓  26/28 april 2002: opening Op de Dries in Koniksem, een project van Lions Tongeren
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✓  22-24 Augustus 2003: viering 40 jaar club met bloementapijt op de markt, optreden danstheater Aglaja, 
aperitiefconcert en diner in feestzaal Concordia

✓  25 augustus 2005: de werkvergadering bij Guy Molenaers: een onschuldige hand trok de startletter om 
voortaan voor toekomst een eerlijke volgorde van de werkvergaderingen te bepalen En de letter was: de A!

✓  2 juni 2006: ongelooflijk, maar waar ….Lions Club Tongeren wordt peter van een ‘gemengde’ Lionsclub: 
Alken Land van Wor ! 

✓  22 februari 2007: herinnert u zich deze nog? De werkvergadering in de Singelhoeve te Werm! Op uitno-
diging van Stassie, maar zonder Stassie, maar met alle gulheid van Stassie !

✓  2008: LC Tongeren ontvangt Nationale Prijs van Lions België voor haar realisatie in Oostheuvel twv 
9.000 euro

✓  2009: opening Seniorie Oostheuvel, viering 30 jaar samenwerking met Tevona
✓  19 september 2009: Lions club Tongeren organiseert tijdens de jaarlijkse jumping haar eerste senioren-

namiddag
✓  26 november 2009: Het ERF ankerpunt & symbool voor inclusie van personen met een verstandelijke 

beperking door werk, activiteit & recreatie. Lions Club Tongeren engageert zich om dit project voluit te 
ondersteunen en de nieuwe mee te financieren.

✓  2010: opening boerderij voor schapen, kalkoenen, konijnen en kippen te Oosheuvel
✓  11 februari 2010: onverminderd de aanwezigheid van allochtone-waalsgezinden in onze club, wordt die 

dag de allereerste allochtoon van Italiaanse afkomst aangeworven. Ondanks alles niettemin, een supe-
raanwinst! Zelfs Enriche Del Giardino kan er mee leven…

✓  24 april 2010: In het kader van de viering 25 jaar TevonaBand organiseert Lions Club Tongeren in het Ca-
sino een prachtig gelegenheidsconcert ‘Tevona goes Classic’; een gezamenlijk optreden van de Tevona 
Band met het Hasselts Symfonieorkest 

✓  27 mei 2010: onze club ontvangt zijn trouwe sponsors in het kader van de viering 30 jaar Lionsjumping in 
Lafelt, en brengt een bezoek aan de tentoonstelling Ambiorix in het Gallo Romeinse Museum te Tongeren. 

✓  28 oktober 2010: de club neemt nieuwe statuten aan; niemand kent ze echt, maar iedereen leeft er 
naar… De club stelt het nieuwe lidgeld vast; niemand weet het juiste bedrag, maar iedereen betaalt …

✓  18 september 2011: in het kader van het inclusiedenken voor personen met een verstandelijke beper-
king, en het aanbieden van een fijne en gezellige namiddag, lanceert de club tijdens de jumping, haar 
eerste kiennamiddag 

✓  8 december 2011: Lions Club Tongeren organiseert haar eerste diner ‘Lions meets Friends’
✓  26 april 2012: Lions Club Tongeren lanceert de nieuwe sponsorformules voor de Lionsjuping anno 2012
✓  6 mei 2012 Lions Tongeren organiseert de finale voor cello van de ‘Lions International Musical  

Competition’.
✓  23 augustus 2012: Lions Club Tongeren gaat in het kader van haar sociale werking, een nieuwe samen-

werkingsverband aan met de Klimopschool in Tongeren, een school voor buitengewoon onderwijs.
✓  14 september 2012: Lions club Tongeren lanceert haar eigen website: http://www.lionsclubtongeren.be.
✓  10 maart 2013: viering 50 jaar Lenteconcert ism Hasselts orkest Jeugd en Muziek, Alden Biesen.
✓  23 maart 2013: viering 50 jaar, galadiner in de Kleine Graaf
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Voorzitters Lions Club Tongeren 

Albert JADOUL 1959-1961
Marcel STEYNS 1961-1962
Pierre STAS 1962-1964
Frans Van Hollebeke 1964-1966
Jean-Marie Damas 1966-1968
Joseph VELGHE 1968-1970
Albert WYGAERTS 1970-1972
Emile JAGENEAU 1972-1974
Michel DE VLEMINCK 1974-1976
Franz Ver Berne 1976-1978
Baudouin de SCHAETZEN 1978-1980
Jozef SLEGTEN 1980-1982
Gustin HANSEN 1982-1984
Robert INDEKEU 1984-1985
Christian VAN HUFFEL 1985-1986
Pierre VANDENBOSCH 1986-1987
Frans JANSSEN 1987-1988
Emile JAGENEAU 1988-1989
Marcel JAGENEAU 1989-1990
Bernard BERTRAND 1990-1992
Pierre SIMONS 1992-1994
Leo DONNE 1994-1995
Julien VAN HEERS 1995-1997
Rik VANHOVE 1997-1998
George JACOBS 1998-1999
Martin WILLEMS 1999-2000
Ghislain de SCHAETZEN 2000-2001
Frank BARET 2001-2002
Alex DIRIX 2002-2004
Frans TIMMERMANS 2004-2005
Ludo JANSEN 2005-2006
Marc LEEMEN 2006-2007
Herman GACOMS 2007-2008
Sylvain MONARD 2008-2009
Mark SMEETS 2009-2010
Patrick NOELMANS 2010-2011
Francis MOES 2011-2012
Vincent JAGENEAU 2012-2013

 

Voorzitters



Frank Baret

Leo Donné

Vincent Jageneau

Sylvain Monard

Robert Stas

Bernard Bertrand

Stijn Duchateau

Geert Landmeters

Patrick Noelmans

Guido Stevens

Olivier Boyen

Herman Gacoms

Jean-Marie Lecoque

Koen Nulens

Rik Tans

Johnny Claesen

Gustin Hansen

Marc Leemen

Dirk Schoofs

Frans Timmermans

Ghislain de Schaetzen

Christophe Hermans

Richard Leys

Pierre Simons

Julien Van Heers

Alex Dirix Franceso Di Filippo

Ludo Jansen Marcel Jageneau

Francis Moës Guy Molenaers

Jozef Slegten Marc Smeets

Rik Vanhove Jean Voets

Martin Willems Stijn Wissels
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Leden1959
de Brogniez Albert †
Delvigne Simon
Hernalsteens Georges †
Indekeu Albert †
Jadoul Albert †
Reard Jean †
Stas Pierre
Steyns Marcel †

1960
Velghe Joseph

1961
Damas Jean-Marie
Meulemans Tony †
Senioutovich Georges †
Van Hollebeke Frans †

1962
Frère Maurice †
Jorissen Jean †
Pexsters Ernest †
Toppet Justin †
Wygaerts Albert

1963
De Vleminck Michel †

1964
Vanderslagmolen Jean †
Robeyns Michel †

1965
Jageneau Emile †
Ver Berne Franz

1966
de Schaetzen Baudouin †
Vandenbosch Pierre †

1968
Jageneau Marcel
Slegten Jozef

1969
Baillien Henri †
de Mahieu Philippe
Ulrix Yvan †

1970
Farine Andre

1971
Driessen Jan
Indekeu Robert †
Janssen Frans
Stappers Xavier †
Van Huffel Christian †

1972
Missal Jean

1973
Vanhove Rik

1975
Hansen Gustin

1977
de Schaetzen Bernard
Leys Richard
Willems Martin

1979
Willemaers Georges

1981
Van Ormelingen Jean

1982
de Schaetzen Ghislain

1983
Bertrand Bernard
Voets Jean

1985
Simons Pierre
Van Heers Julien

1986
Donné Leo

1988
Leemen Marc
Weekers Peter

1991
Dirix Alex
Gacoms Herman
Stas Robert

1992
Noelmans Patrick
Timmermans Frans

1993
Jacobs George

1994
Dewilde Piet
Monard Sylvain

1997
Baret Frank
Jansen Ludo
Molenaers Guy
Smeets Marc

1999
Tans Peter

2000
Castermans Rik
Heyninck Xavier
Moës Francis
Ruiters Jan

2004
Hoftijzer Jan

2005
Dupain Jan
Jageneau Vincent
Lecoque Jean- Marie

2008
Stevens Guido
Van de Perre Koen

2009
Duchateau Stijn
Nulens Koen
Schoofs Dirk
Boyen Olivier

2010
Di Filippo Francesco

2012
Landmeters Geert
Johnny Claesen

2013
Christophe Hermans
Stijn Wissels
 

Leden Lions Club Tongeren 
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Feiten

Lions Clubs International is de grootste service club ter wereld. Wij tellen 1.35 miljoen leden in 
meer dan 45.000 clubs over de hele wereld.

Lions zijn overal. Wij zijn actieve mannen en vrouwen in meer dan 206 landen en gebieden.

Lions hebben een dynamische geschiedenis. Lions ontstond in 1917 en is vooral bekend om zijn strijd 
tegen blindheid – deze maakt deel uit van onze geschiedenis, maar is nog steeds ons belangrijkste werk. 
Daarnaast zetten wij ons vrijwillig in voor verschillende gemeenschapsprojecten zoals de milieubescher-
ming, voedsel voor de armen en hulp aan de ouden van dagen en mindervaliden.

Lions geven het zicht. Lions werken aan hun missie ‘vision for all’ door hun onderzoek van de ogen, het 
uitrusten van hospitalen en klinieken, het verdelen van geneesmiddelen en het bewustmaken van oogziek-
ten. Dankzij talrijke lokale inspanningen en ons internationaal programma SightFirst, met als doelstelling het 
uitroeien van blindheid, hebben wij onze inzet voor het behoud van het zicht uitgebreid.

Lions hebben aandacht voor de jeugd. Onze gemeenschapsprojecten wijden zich vaak lokaal aan kin-
deren en scholen. Op internationaal vlak bieden wij talrijke programma’s zoals het Peace Poster Contest, 
Youth Camps and Exchange en Leefsleutels. 

Ons Leo-programma biedt de jongeren over de hele wereld de gelegenheid tot persoonlijke ontluiking via 
vrijwilligerswerk. Er zijn ongeveer 144.000 Leo’s en 5.700 Leo clubs in meer dan 140 landen in de wereld.

Lionstoelagen. Sinds 1968 heeft de Lions Clubs International Foundation (LCIF) wereldwijd meer dan 700 
miljoen US$ via toelagen geschonken aan Lions humanitaire projecten. LCIF werd in 2007 in een onderzoek 
van The Financial Times tevens als eerste niet-gouvernementele organisatie geklasseerd.

De Stichting en de Lions bieden samen hulp aan de gemeenschappen die het slachtoffer zijn van natuur-
rampen door aan onmiddellijke behoeften te voldoen zoals voedsel, water, kleren en medische hulp en door 
steun te bieden bij de heropbouw op lange termijn.

Lions zijn actief. Ons devies is “We Serve”. Lions maken deel uit van een globaal service netwerk dat onze 
lokale gemeenschappen hulp biedt waar nodig.

 

Feiten
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Bronnen

✓  Clubbladen Lions Club Tongeren (“Maandelijks Bulletijn der Lions Club”, “Revue”,
  ”Ons Clubblad”, “het Bukske”, 1966-2004;
✓  “Faiftig juòr bëstún vë al”, Koninklijk feestcomité Tongeren 
  “Ridders van MOREPOIT tot BUKEBERG”, 2001;
✓  “Tongenaren”, Jo Gilissen, 1988
✓  “Oorsprong en start van de beschermde tewerkstelling in Limburg”, 
  Vols Georges, uitgave BEWEL Hasselt, 2001.
✓  www.lionsinternational.be

✓  Gesprekken met Albert Wygaerts, Frans Ver Berne, Pierre Stas...

Fotomateriaal 

✓  Archief Lions Club Tongeren
✓  Henri Savenay
✓  Veteranen Krom&Stijf Millen
✓  Frank Snellinx
✓  Archief Ridders van “Morepoit tot Bukeberg”
✓  Bovenstaande bronnen

redactie 

✓  Frank Baret, Lulu Jageneau, Marcel Jageneau, Vincent Jageneau, Koen Nulens, Pierre Simons, 
  Marc Smeets, Pierre Stas, Frans Timmermans, Julien Van Heers, Franz Ver Berne en Rik Vanhove

Met de gewaardeerde steun van  
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