Verwezenlijkingen 2006-2007

- Machtswisseling 24 juni ‘06
- Eerste postzegel van rotary voorzitter 2006-2007
- Invoering eerste lidkaart (in de vorm van een bankkaart)
- Herstyling van ons maandboekje
- Eerste info-vergadering naar de nieuwe club,
Zonhoven, en de benoeming van de éérste voorzitter,
Stijn Vandenbergh
- Willy Geerts krijgt zijn Rotary speldje
- Nieuwe kledij lachgenootschap

Een greep uit de verwezenlijkingen:
•

ezoek aan:

voltallig
-

Kunstschilder Staf Timmers
Jenermuseum Hasselt
Baenwinning Diepenbeek, bezoek Gouverneur
Noliko samen met club Heerlen
Carl Gheys, beroepscauserie
Jos Broekmans, beroepscauserie
Museum ‘ons mijnverleden’

perfecte delegatie
-

Bestuurswissel “Meerbusch Buderich”
Bestuurswissel “Beringen”
Bestuurswissel “Heerlen”
Heerlen “Summer in the City”
Beringen “vriendenbezoek’
Heerlen beroepscauserie “Hein Boltong”
Inhuldiging van torenuurwerk “kerkje van Laak”
Karnavalszitting “Meerbusch”
Naar Indië “ons steunproject”
Heemkundige kring Houthalen
Mini trip “Berlijn”
District conferentie + assembly enz…

•

Sprekers
- Willy Geerts “De impact van de macro-economie”
- Alfredo di Gregorio “Ik bekijk een stad met liefde”
- Max stelde ons de eerste mosselen voor
- José Warnez “Top Secret”
- Jos Devocht “Voorstelling Beaujolais primeur”
- Jef Vanwing, gevangenisdirecteur
- Jo Deferme “oogverzorging”
- Marijke Pissens krijgt PHF en legt het
project Indië uit
- Thieu Schiltz project “De drie giraffen”
- Fanny Cuyvers “Een detective”
- Maarten Deckers “Ethiopië”
- Jozef Franck “Het lijden dat elke man…”

•

Optredens van:
- Johan Stolz, de popkoning, de drie wijven,
Rafaël de Goochelaar,
- Sinterklaas, M.Trompeneers, Sofie Peters,
Bart Herman, Willy Appermont,
- Jo Nikolay, Edwin Paques, Dirk Wouters – enz…

•

Bezoekers
- Anna, sep van Mexico
- Anouk Vandevelde, oud sep dochter
- Marc Roppe, adjunct gouverneur
- Werner Schumacher
- Christoph van Beveren voor aanvraag studiebeurs
- Elif Can voor aanvraag studiebeurs
- Gretchen Tietje, oud sep uit Texas
- Esther en Astrid Hendrix voor aanvraag Hep
- Guy Steffens en Maarten Deckers (delegatie)
- Delegatie Beringen o.l.v. voorzitter Roger

•

Activiteiten
- Familiewandeling in “Schulensmeer”, “Zutendaal”
en “De Teut”
- Lachfestival “We trokken met het genootschap
door Houthalen
in onze nieuwe outfit”
- Mid-Limburgse bierfeesten
- Golfevenement
- Vroemdag
- Nieuwjaarsconcert ‘NC concertband Piet Van
Sichen’
- Voorstelling van “Kommilfoo, Spaak”
- Bezoek van Sinterklaas aan het vrouwenvluchthuis
- Deelname aan de sinterklaasshow van Beringen
- Zoals jaarlijks maakten we de St. Vincentiuspakketten
- Organiseerden ons eerste Rotary Kerstfeestje
- Organiseerden ons eerste Valentijn feest
- Fietshappening Achelse kluis/ Leenderberg
- Ladies night “afscheid van een voorzitter”

•

Jeugd
- Isidro, onze Sep, keert terug naar Ecuador
- Lotte, onze Sep, keert terug van Ecuador
- Lotte stelt haar gastland Ecuador voor
- We hebben 3 kandidaten voor het Hep gebeuren
- We stellen ons kandidaat om de Hep-studenten
te ontvangen dit jaar en dit wordt goedgekeurd.

•

Onze dames organiseerden:
- Koken bij “Arlecchino”
- Bezoek aan chocolade- /pralinefabriekje in Hasselt
- Koken bij Hoeve St.Paul
- Bezoek aan lingerie Vandevelde
- Theater “Het goede lijf”

