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Beste Honoré 
 
Alle leden van de volledige Rotary-gemeenschap van ons district 2140, van Genk en zeker deze van 
Staelen, zijn vereerd dat jij Honoré, -dat ONZE Honoré- de hoogste Rotary-onderscheiding heeft 
ontvangen: de Full-Blown Versie van de PHF, deze met 3 robijnen.  
Dit zet het bestuur van Genk-Staelen en verder alle leden van de club aan een verdiende laudatio 
aan je adres uit te spreken. 
 
Bedoeling van deze laudatio is vooreerst uiting te geven aan de gevoelens van fierheid en respect 
van alle leden van Genk-Staelen bij  de toekenning van deze hoge onderscheiding aan jou Honoré. 
Deze onderscheiding is een mooi sluitstuk en een logisch vervolg is van je jarenlange inzet en het 
intense nastreven van de Rotary-idealen. 
 
Met deze laudatio wil ik terugkijken op de voorbije 30 jaren van samenleven met Honoré  
Voor de oudere leden (en voor mij) kan dit, zo nodig, een opfrissing betekenen van ons collectief 
geheugen met betrekking tot je jarenlange aanwezigheid binnen het reilen en zeilen van onze club. 
 
Voor de nieuwere en jongere leden kan het ook een kennismaking betekenen met je gedreven 
Rotary-verleden en hen de kans geven aan te voelen in welke heerlijke club ze zijn terecht gekomen 
en hoe jij Honoré op ons ontstaan en groei tot volwassendom hebt ingewerkt. 
 
Na mede-stichter te zijn geweest van twee clubs: in 1965 van Rotary Genk en in 1972 opnieuw van 
Rotary Genk-Noord, bleef je drang de idealen van Rotary in de Genkse gemeenschap verder uit te 
dragen door, jawel, nog een derde club te willen oprichten. 



Hetgeen gebeurde ! Zo richtte je in 1989-1990, geholpen door Louis Van Rompaey, Jef Schreurs en 
Marcel Hendrickx, alle drie helaas reeds overleden, een derde club op: het inmiddels volwassen 
geworden RC Genk Staelen, in haar  kinder- en adolescentiejaren jarenlang vergaderend in ’t Zavel 
te Waterschei. 
 
Dit huzarenstukje om in minder dan 25 jaren drie clubs aan het Genkse firmanent te doen 
plaatsnemen is ongeëvenaard -in Limburg en daarbuiten- en verraadt bij jou, Honoré, een 
uitgesproken Rotary-engagement en je diepe overtuiging dat ieder lid binnen Rotary vanuit zijn 
beroepsleven een hefboom kan en moet vormen voor een service aan de gemeenschap. 
 
Met 31 stichtende leden, zeg maar de pioniers van Genk-Staelen, vormden we onder uw vleugels en 
gezag de zogenaamde ‘Uilenspiegel-generatie’: een verwijzing naar de eerste locatie van onze club 
in Zwartberg: toen een bejaardenhuis. Alleen gedroegen we ons totaal anders en vertoonden we 
vlug een licht rebels karakter. Onze gemiddelde leeftijd was ook maar 39 jaar. 
 
Nu, na meer dan 30 jaren verder en de tand des tijds die gestaag zijn werk deed, zijn we nog met 13 
startende leden als effectief lid overgebleven. Zo zijn er ondermeer reeds 3 stichtende leden 
overleden (Piet, Robert en Carlo), 12 stichtende leden hebben de club tussentijds om diverse redenen 
reeds verlaten en 3 leden zijn ondertussen erelid geworden, waaronder jij Honoré. 
Herinner je je nog de avond van 14 juni 2017 in ’t Zavel dat we je samen met je familie de aanvang 
van je erelidmaatschap en de vermelding voor alle tijden van de titel ‘stichter van Genk-Staelen’ 
vierden. 
 
Nu:  doorheen de jaren heeft de club Genk-Staelen niet stil gezeten en heeft zij zich zich constant 
uitgebreid. Zo tellen we nu 61 actieve leden, onder de leiding van een gedreven voorzitter, onze 
vriend Jan Boots. 
 
Meer dan 25 jaren ben je sedert 1990 nadrukkelijk en permanent zeer actief in onze club aanwezig 
gebleven:  

• Je stimuleerde ons niet alleen maar je accelereerde ook meteen steeds onze acties bij het 
bereiken van de rotarydoelen in onze maatschappij, en snoerde zo jarenlang de teugels strak 
aan. 

• je begeleidde de nieuwelingen, en je ontlastte hierbij de aanbrengende peters die hun 
neofieten volgens de statuten moesten integreren 

• je observeerde met gestrengheid en  volgde met een wakkere blik het verloop der activiteiten 
binnen de club, hierbij steeds gezeten schuin links van de eretafel op drie meter van de 
voorzitter verwijderd. Wanneer je het woord vroeg en nam, werd het steeds stiller in de 
vergadering. 

• je registreerde nauwgezet met bijhorend cijfermateriaal als een boekhouder, alles in een 
klein, flinterdun notaboekje: de verkiezingen, de commissievormingen, de afspraken, de 
verjaardagen, enz…. 

• je beluisterde tijdens de bijeenkomsten geduldig de ontstane discussies in de groep -daar 
hadden we als jonge tijgers geen gebrek aan-, en na een tijdje keken we vervolgens in je 
richting om de conclusie van jou te mogen vernemen: jij vormde met andere woorden als 
ontmijner aan je adres de synthese, overbrugde de uiteenlopende visies en drukte vervolgens 
je gedocumenteerde conclusie door. 

• je overtuigde ons jarenlang vrij streng om te omgaan met het onderscheid tussen een 
werkingskas en een sociale kas. Ruime aandacht voor de sociale kas was bij jou een helig 
begrip. 



• je zette ons regelmatig aan tot lezing van de ‘manuel de procedure’ en het ‘huishoudelijk 
reglement, door jou trouwens zelf opgemaakt in 1990. 

• De manuel de procedure, de bijbel in ons midden, werd door jou, Honoré, regelmatig 
aangehaald om met de troepen de neuzen in dezelfde richting te sturen. 
En nog meer: het procedurehandboek werd wereldwijd bij mijn weten in het Frans en Engels 
uitgegeven. 
Buiten Honoré gerekend: weet hierbij dat jij deze omvangrijke turf van de manual vanuit het 
Engels/Frans volledig in het Nederlands hebt vertaald. 

• Je hield ons haast maandelijks in de jaren ‘90 op de hoogte van de Rotary-strijd tegen de 
POLIO. In 1985 werd het Polio-Plus programma gestart en in 2018 wint Rotary hierbij de ‘Best 
Nonprofit Act’. Polio is nu zo goed als uitgeroeid in de wereld. Je was hier enorm fier op. 

§ Je grondhouding tijdens de vergaderingen was wekelijks met zwier voor ons het pad naar 
een betere toekomst te effenenen en wij wandelden mee, ervan verzekerd dat we alvast niet 
verloren zouden lopen.  
En daarbij: je keek steeds regelmatig achterom om te zien of iedereen wel volgde en zo niet 
kwamen we het wel te weten… 

 
Ik besluit 

• Jarenlang heb je een zeer actieve beroepsloopbaan uitgebouwd en daarnaast heb je nog drie 
Rotary-clubs opgericht en vormgegeven 

o Te weten hierbij dat je, na te Luik in het Gramme-instituut het ingenieursdiploma hebt 
behaald 

o vervolgens een vrij drukke beroepsloopbaan hebt gekend:  
§ ik denk aan je 17 jaar directeurschap in de mijnschool TIKB,  
§ je 6 jaar als productie-directeur bij Velda in Opglabbeek,  
§ en vanaf 1980 als beheerder van vennootschappen en activiteiten in de 

consultancy-sfeer, vooral in de USA. 
• Onmiskenbaar heb je je stempel gedrukt op de voortgang in onze club om doelen te bereiken 
• De kwaliteit vande impact die je tijdens de 30 jaren voor Rotary Genk-Staelen hebt gehad 

bleek effectief indrukwekkend 
• Ik herhaal nog eens onze gemeende blijk van waardering voor alles wat jij voor rotary hebt 

gedaan en gerealiseerd 
• Ook je vier kinderen mogen trots op hun vader zijn en ook vooral Mieke, je echtgenote, zou 

terecht fier geweest zijn dat jij deze erkenning mocht ontvangen, zij die steeds krachtig en 
onvervaard aan je zijde stond. 

 
Honoré,  
Geniet nu rustig verder in de tijd die komt van je familie, van je kinderen en kleinkinderen. 
Geniet nu rustig verder, denkend aan de mooie herinneringen van je tijd in Genk-Staelen 
Maar  blijf verder toch ook onze Genk-Staelen-bedrijvigheid vanop korte afstand opvolgen, 
 
 
Genk, 9 januari 2022 
 
André Lenaerts, 
mede namens voorzitter Jan Boots, zijn bestuur en alle leden van Genk-Staelen 
 


