
WERELDPREMIERE! 
Actueel toneelstuk over de sluiting van Ford Genk
AUTEUR EN REGIE: RENÉ SWARTENBROEKX

VOORSTELLING
15u00: 8 november 2015
20u00: 8, 12, 13 en 14 november 2015

IN SAMENWERKING MET:

Hotel Terminus
programmaboekje
NIEUW   GENKER   TONEEL 





     

D e  v o o r z i t t e r  a a n  h e t  w o o r d : 

Beste toneelliefhebber,

Het NGT kiest voor uitdaging en afwisseling! Zo brachten we vorig seizoen een intieme voorstelling op een intieme 
locatie nl. Café Thor. Dit seizoen kiezen we voor een groter concept in allerlei opzichten. We hebben hiervoor heel wat 
knowhow in eigen huis en zijn daar fier op: de auteur/regisseur, stevige acteurs en actrices, een muzikant, decorbouwers. 
Voor deze voorstelling was dat echter niet voldoende. Omdat we er een multidisciplinaire voorstelling van wilden maken 
zochten we ook zangers, danseressen, extra decorhulp en een cameraploeg. Keer op keer verbaast het me hoe makkelijk 
we andere groepen kunnen overtuigen om samen te werken. Solidariteit onder de Genkse culturele verenigingen is er dus 
voldoende waarvoor mijn grote dank! In de foyer is er trouwens gelijklopend met onze voorstellingen een tentoonstel-
ling van schilderwerken met als thema “sluiting Ford Genk” van de Genkse kunstkringen “Genk-streven” en “Kreatief”.

Het NGT is er fier op dat we vanavond voor jullie een culturele bijdrage kunnen leveren aan een groot stuk Genkse 
geschiedenis. Geniet met z’n allen van “Hotel Terminus”!

Anniek Vanvinckenroye, voorzitter

O n z e  m e c e n a t e n : 

Reeds jaren zijn er binnen onze vereniging bepaalde mensen en bedrijven die het NGT een warm hart toedragen en daarvoor 
niet zo nodig in de picture wensen te komen.  Zij zijn onze stille adviseurs, helpers en begeleiders en steunen ons op juridisch, 
financieel en logistiek vlak :     

•  Advokatenkantoor Adlex -  Genk
• Dr. Jan Remans - Reumacentrum  - Genk 
• Apotheek André Dumont - Genk
• Houben Herbert notaris - Genk
• Lalieu Rudy Tandtechnisch Labo - Genk

• Van Havermaet – Groenweghe Accountants - Hasselt 
• Vrancken Ivo notaris - Genk
• Willems VW Audi Seat Skoda - Genk
• Genk TV – Walter De Cock 
• GRK – 107.4 FM



Nelissen

Winterslagstraat 31 - 3600 Genk
tel. 089/35 54 65 - fax 089/30 41 61

OPENINGSUREN RESTAURANT
Ma - vr 11:30 - 15:00 - 18:00 - 21:30
Za 17:30 - 22:00  - Zo 12:00 - 15:00

OPENINGSUREN HOTEL
Ontbijt 6:30 - 10:00

HOTEL • RESTAURANT • TRAITEUR • FEESTZALEN
Havenstraat 18 • B-3600 Genk • tel. 089 23 99 66 
info@blue-oase.be • www.blue-oase.be



Stationstraat 24/2 - 3600 Genk - 089/35 32 77

N.V. Optiek

THEO HABEX

I n h o u d  :  H o t e l  T e r m i n u s

Op 24 oktober in het jaar 2012 kwam het bericht: ‘Ford Genk wordt gesloten’. Meer dan 4.000 arbeiders zouden 
hun baan verliezen. Samen met de toeleveringsbedrijven schatte men het banenverlies op 10.000 personen. Het 
was een ramp voor Genk en Limburg. De stad Genk, de Vlaamse Gemeenschap, de vakbonden… schakelden 
alles in om het leed zoveel mogelijk te verzachten. Men bedong een forse ontslagpremie, mogelijkheden tot 
brugpensioen, overplaatsing naar andere bedrijven…enz. Maar... wat met de toekomst van de handelaars in 
de buurt die afhankelijk waren van het potentieel klantenbestand van de Fordarbeiders? Voor hen was er geen 
ontslagpremie en ook geen weg terug. Tot welk familiedrama dit kan leiden, is het onderwerp van dit toneelstuk. 

Genkenaar René Swartenbroekx, auteur en regisseur van dit stuk, kon niet anders dan de rampzalige gebeurtenis 
van de sluiting van Ford op zijn manier verwerken door er een stuk over te schrijven: het werd Hotel Terminus, 
een toneelstuk waarin spelers, dansers, figuranten en muzikanten u meenemen naar café Terminus, uitgebaat 
door Marcel Cosemans. 

We zijn ergens begin 2012 en Marcel wil hogerop met zijn café. Hij heeft grootse plannen om in de schaduw 
van de Ford-fabrieken in Genk zijn café om te bouwen tot hotel: Hotel Terminus. De leningen zijn afgesloten, de 
onkosten gemaakt, alles lijkt in orde te komen, zelfs de kamers zijn al volgeboekt nog voor het hotel open gaat. 
Maar dan komt 24 oktober 2012... 

Het NGT wil deze zwarte bladzijde op haar manier omdraaien door de situatie van de kleine middenstander te 
tonen en welke gevolgen die ondervonden heeft van de sluiting van Ford Genk.



Dhr. & Mevr. Salvatore & Luciana 
Vizzini – Amadio 

(uit sympathie)

De regisseur  & auteur  René Swar tenbroekx :     

Tegenwoordig is René Swartenbroekx, ondertussen net 80 jaar geworden, vooral bekend als de papa 
van … An Swartenbroekx, Bieke uit FC De Kampioenen, maar uiteraard is René meer dan dat… véél 
méér!

René schreef meer dan vijftig boeken voor de jeugd, talloze televisie- en radioscenario’s, 
toneelstukken,revues en musicals. Daarenboven speelt en regisseert hij toneel. Eén van zijn bekend-
ste boeken, ‘De Lege Cel’, bewerkte hij voor het theater. Het werd een enorm succes en het stuk 
werd al meer dan duizend maal opgevoerd. Het werd gecreëerd door het Nieuw Genker Toneel en in 
1985 behaalde onze groep daarmee het 50ste Koninklijk Landjuweel. 

René regisseerde onze groep al heel vaak. Zo haalde het Nieuw Genker Toneel niet alleen het 
Landjuweel naar Genk, maar wonnen wij ook het Toernooi der Lage Landen in Elsloo met het stuk 
‘Harold en Maude’. En wie herinnert zich niet zijn bewerking van ‘Elckerlyc’ dat 8 jaar geleden tijdens 
het 30-jarig bestaan van het NGT werd opgevoerd in het Casino en waar meer dan 2000 mensen 
van genoten hebben! Of recentelijk de Genker Revue “Allen aan dek” die van zijn hand geschreven 
volle zalen trok in C-mine in 2012. 

Met zijn 14de regie bij het NGT schrijft hij samen met ons opnieuw geschiedenis: de wereldpremière 
van zijn toneelstuk ‘Hotel Terminus’, een stuk dat zich afspeelt in Genk met de sluiting van Ford 
Genk als rode draad.



Tentoonste l l ing  “Slu i t ing  Ford  Genk”:     
Ter gelegenheid van de opvoeringen van ‘Hotel Terminus’, vindt er in de foyer van deze schouwburg 
een tentoonstelling plaats met als thema de sluiting van Ford Genk. 
Twee kunstkringen staan in voor deze realisatie :
• Kunstkring Genk-Streven
• Kunstkring Kreatief

Neem vóór de voorstelling, tijdens de pauze of na de voorstelling zeker eens een kijkje. Hartelijk dank 
alvast aan deze 2 kunstkringen om hun werken tentoon te stellen. Misschien voel jij je ook geroepen 
om lid te worden van een kunstkring. Daarom deze inlichtingen:
• Kunstkring Genk-Streven
  o Voorzitter Martin Knevels, Dieplaan 69 b10, 3600 Genk
  o Tel 0475/96 37 79 – martinknevels@gmail.com
• Kunstkring Kreatief
  o Voorzitter Bart Schepers, St. Martensbergstraat 12, 3600 Genk
  o Tel 089/23 68 86 – bart@artpoint.be - www.kunstkringkreatief.be



w i e  i s  w i e  v o o r  d e  s c h e r m e n   

Guy Vermaelen        

Marcel, uitbater café 
Terminus

Lin Stifkens

Mia, zijn vrouw

Nick Van de Velde 

Ruben, hun zoon

Lies Vliegen 
Caroline, hun dochter

Dries Clijsters  
Peter, lief van Caroline 

en ingenieur op de Ford

Geert Hanssen

Rudi, vakbondsman

Paula Willems

Voorzitter UNIZO

Simonne Nouwen

Dienster



w i e  i s  w i e  A C H T E R  d e  s c h e r m e n 

René  Swartenbroekx        
regie

Mieke Amadio 
regieassistentie

Giovanni Secci  
decor

Luc Verlinden  
decor

Johan Buntinx   fotograaf



Burgemeester en Mevrouw Miel Craeghs

Uit Symphathie

Centrale werwarming & sanitair
BVBA Vandebosch

Centrale Verwarming - Vloerverwarming
Sanitair - Badkamermeubelen

Maaseikerbaan 75, 3600 Genk
tel. 089/38 16 04  -  fax 089/38 68 10

Verfijnde Italiaanse deegwaren 
Op grootmoeders wijze

Fantuzi-Mura
Socialestraat 8B - 3600 Genk

tel. 089/38 58 49



W e  d a n k e n  v a n  h a r t e :

Garage Willems  Genk
VW AUDI SEAT SKODA 

dank voor de extra logistieke steun 
bij deze productie 



W e  d a n k e n  v a n  h a r t e :

 

	 René Swartenbroekx Regie
 Mieke Amadio Regieassistentie
 Giovanni Secci Uitwerking en uitvoering decor
 Luc Verlinden Uitwerking en uitvoering decor 
 Frans Sourbron Decorhulp
 Jan Bomans Decorhulp 
 Luc Hanssen Decorhulp
 Johan Buntinx Fotograaf en decorhulp
 Mooi Wonen – Wim Seurs Decorinrichting
 Wara – Waterschei Decorinrichting
 Bert Seurs Attributen decorinrichting
 Lieve Daeleman Attributen decorinrichting
 C&P Furnitures Attributen decorinrichting
 Patrick Tops Attributen decorinrichting
 Filmclub Tiem2ooo Filmbeelden
 Burgemeester Wim Dries Filmopname
 Patricia Fagard Choreografie dansers
 Balletschool Capriccio Figuratie en dansers
    Maite Leo Figuratie en dansers
 Nikki Kazaltzis Figuratie en dansers 
 Liesl Ferson Figuratie en dansers
 Elise Geusens Figuratie en dansers
 Volkstoneel Vitamientje Decorhulp
	
	 De Dalton Gang Lifemuziek & zang	
	 Jef Muysers	 zang
	 Jempi Trippaers	 accordeon	

	
	



  

 Robert Coussement accordeon
	 Jos Callaars gitaar
 Roland Bosmans gitaar
 Robert Leekens gitaar

 Alle figuranten Figuratie op het podium
 Jan Bomans Nieuwslezer
 Mieke Amadio Figuratie
 Madeleine Van Erum Figuratie
 Celina Fais  Figuratie
   Timmy Leclercq Figuratie
    Filippo Procaccianti Figuratie
 Alle medewerkers  Achter de schermen en zaalbediening
 Ere-burgemeester Jef Gabriëls Hulp bij tekst en inhoud van het stuk
 Gaston Nuyts Muziek
 Herman Baeten Hulp bij rondbrengen affiches en promotie 
 Bart Schepers & leden  Kunstkring Kreatief 
 Martin Knevels & leden Kunstkring Genk-Streven
 Belang Van Limburg Archieven
 De Standaard Archieven
 Stad Genk Financiële en logistieke ondersteuning
 Provincie Limburg Financiële ondersteuning
 Onze sponsors Financiële en logistieke ondersteuning
 Onze mecenaten Financiële en logistieke ondersteuning
 U, allen Ons trouw publiek

W e  d a n k e n  v a n  h a r t e :

 



S t a k e r s l i e d  “ S t a  m a t t i n a ”

(Strijdlied van de Italiaanse partizanen: Sta mattina)

Una mattina
Mi son svegliato,
O bella ciao! bella ciao, bella ciao ciao ciao!
Una mattina
Mi son sveliato,
E ho trovato l’invasor

(Vertaling: Op een ochtend stond ik op…  Oh, vaarwel schoonheid…. 
Op een ochtend stond ik op  en trof ik de vijand)

Wij zullen vechten
Voor onze rechten
Trotseren regen en wind
En de kou, kou, kou.
Wij betalen!
Jouw kapitalen
zijn van ons en niet van jou.

Wij zijn geen zotten
En geen robotten
Maar wel een man, een kind of vrouw
Van vlees en bloed, bloed, bloed.



Wij komen halen
Wat	jullie	stalen
Want	het	is	ons	eigen	goed

Ja,	jullie	teren
Op	ons	miserie
Voor	jullie,	klootzakken	is	het
Nooit	genoeg,	genoeg,	genoeg.
Wij	zullen	leren
Ons	te	verweren,
Slaan	de	handen	aan	de	ploeg.

Wij	zullen	vechten
Voor	onze	rechten
Trotseren	regen	en	wind
En	de	kou,	kou,	kou.
Wij	komen	halen
Wat	jullie	stalen.
Da’s	van	ons	en	niet	van	jou.

Una	mattina
Mi	son	svegliato,
O	bella	ciao!	bella	ciao,	bella	ciao	ciao	ciao!
Una	mattina
Mi	son	sveliato,
E	ho	trovato	l’invasor



ONTWERP & LAY-OUT VAN 
ALLE DRUKWERK

KOPIEREN
DIGITAL PRINTING

PLANAFDRUK / INBINDEN
PLASTIFICEREN

dieplaan 51 -  B-3600 genk 
t. 089/30 58 56 - 0477/28 49 36

 F. 089/30 76 94 - info@harsch.be

r e c l a m e b u r e a u

Dhr. & Mevr. Jef Schreurs 
Uit Symphathie



D e  D a l t o n  G a n g

Voor	de	muzikale	omlijsting	van	dit	stuk,	kon	het	Nieuw	Genker	
Toneel	rekenen	op	een	nieuwe	muzikale	groep	met	hun	roots	in	
Genk:	De	Dalton	Gang.	

6	muzikale	mannen	die	hun	sporen	al	verdienden	bij	enkele	
mannenkoren	in	de	buurt,	organiseerden	zich	tot	een	sextet,	
schaften	zich	allen	een	modieus	hoofddeksel	aan	en	zie,	de	
Dalton	Gang	was	geboren.

“Wat	ons	drijft,	is	enkel	en	alleen	de	liefde	voor	de	muziek	en	
voor	het	samen-zingen	vooral.	Ons	repertoire	bestaat	vooral	uit	
‘meezingers’	en	sfeerliederen	waarmee	we	de	vonk	in	de	pan	
laten	schieten	op	onze	optredens.	Net	omdat	onze	songs	de	nei-
ging	hebben	om	mee	te	swingen,	mee	te	dansen	en	te	zingen,	
is	het	dat	soort	publiek	dat	onmiddellijk	gewonnen	is	voor	onze	
optredens”,	vertelt	stichter	en	initiatiefnemer	van	de	groep	Jos	
Callaars.	De	komende	maanden	staan	nog	enkele	andere	con-
certen	gepland	in	onze	provincie.

Inlichtingen	en	reservatie:	Jos	Callaars	-	tel	089	/	65	77	43

Voor	de	voorstellingen	van	Hotel	Terminus	konden	we	rekenen	
op	volgende	“bandieten”:

Jef	Muysers
zang

Jempi	Trippaers
accordeon

Robert	Coussement	
accordeon

Jos	Callaars
gitaar

Roland	Bosmans
gitaar

Robert	Leekens
gitaar



B a l l e t s c h o o l  C a p r i c c i o

Voor de choreografie in ‘Hotel Terminus’ deed het Nieuw Genker Toneel een beroep op Patricia Vrancken – Fagard die 
hiervoor kon rekenen op de leerlingen van Balletschool Capriccio.

Balletschool Capriccio is na jarenlange inspanningen erin geslaagd, in haar sector, een zeer hoog niveau te bereiken en 
tracht de lat steeds hoger te leggen. Daarom volgt het team van lesgevers regelmatig diverse stages (bijscholingen). 
Alle examens worden afgenomen door een vakkundige jury.  

Elk jaar treden de leerlingen op in C-mine in Winterslag (Genk). Deze voorstellingen zijn een groot succes omdat de 
choreografen steeds een totaal nieuw concept bedenken. In het verleden bracht de balletschool al klassieke stukken 
zoals ‘Het Zwanenmeer’, ‘Coppelia’ en ‘Doornroosje’, maar tegenwoordig worden naast het klassieke oeuvre ook de 
moderne paden bewandeld met eigentijdse, moderne en verrassende stukken als ‘Annie’, ‘Titanic’, ‘Ghost’ en afgelopen 
april nog ‘Black Swan’.

Het belangrijkste bij Capriccio is dat alle leerlingen plezier beleven aan dans en het één keer per jaar aan het grote 
publiek mogen tonen.

Contact: Rita - tel 0471 / 53 79 47 - info@balletschoolcapriccio.be - www.balletschoolcapriccio.be



Voor	de	uitwerking	 van	het	decor,	werd	de	ervaren	hulp	 ingeschakeld	 van	Giovanni	 Secci,	 sinds	 jaar	 en	dag	vaste	
decorbouwen	bij	het	Volkstoneel	Vitamientje.	Zie	hier	waar	het	Vitamientje	voor	staat:	

In	 het	 begin	 van	 de	 jaren	 70	 organiseerde	 de	 jeugdraad	 van	 Winterslag	
tal	van	activiteiten	in	de	wijk	Winterslag,	waaronder	een	toneelavond.	De	
belangstelling	was	groot	en	de	prille	toneelgroep	werd	een	echte	toneel-
vereniging	 :	 ‘Vitamientje’.	Volkstoneel	Vitamientje	 kreeg	 zo	de	mogelijk-
heid	 om	 heel	 wat	 kluchten	 op	 te	 voeren.	 Het	 succes	 was	 groot	 en	 ze	
speelden	voor	bomvolle	zalen.

Naast	 toneelopvoeringen	 komt	 men	 jaarlijks	 in	 Genk	 rond	 6	 januari	 de	
3-koningen	tegen	 in	de	Genkse	straten.	Vitamientje	 is	hierom	bekend	en	
wordt	elk	jaar	dan	ook	warm	onthaald	in	horecazaken	en	cafés.

In	2007	startte	Vitamientje	met	een	nieuw	project:	 ‘VITAMIENTJE	IN’T	GROEN’,	een	project	om	jongeren	de	kans	te	
geven	podiumervaring	op	te	doen.	De	jongeren	organiseerden	zelf	verschillende	avondvullende	producties	met	sketches	
waarbij	ze	zelf	ook	meewerkten	aan	decor,	kledij,	enz.	En	met	succes,	want	verschillende	jongeren	spelen	momenteel	
al	enkele	jaren	mee	in	de	producties	die	Vitamientje	jaarlijks	opvoert.

Contact:	Christel	Buntinx	–	tel	0473	/	59	90	18	-	christel.buntinx@hotmail.com	-	www.volkstoneelvitamientje.com

V o l k s t o n e e l  V i t a m i e n t j e



F i l m c l u b  T i e m 2 o o o 

Voor het maken van de tv-beelden die gebruikt worden in deze productie, deed het Nieuw Genker Toneel een beroep op 
de Genkse filmclub Tiem2ooo. Een filmclub die sinds maart 2000 al heel wat kortfilms en successen op haar naam wist te 
schrijven met prijzen in binnen- en buitenland: 

‘Mitta’ (03/2000): Verhaal van een echtpaar waarvan de vrouw in een depressie raakt door een onvervulde kinderwens.  

‘658’ (03/2003): Mijnwerkersfilm rond het thema van opvang van ouders, mijnwerkersziekte en euthanasie 

‘ Waarom ik’ (03/2006):  Verhaal van een vader die na de dood van zijn vrouw te horen krijgt dat zijn zoon ongeneeslijk 
ziek is. De thematiek van euthanasie bij kinderen is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. 

‘Verzet in Limburg tijdens WO II’ (05/2006): Oorlogsdocumentaire waarin het verhaal wordt verteld van de verzetslie-
den in Limburg tijdens WO II met waarheidsgetrouwe reconstructies. 

‘De verdwenen liftster’ (11/2008): Fictief Halloween-verhaal waarbij een verdwenen liftster blijft ronddolen in de wereld 
van haar nabestaanden. 

‘Wraak’ (09/2011): Thriller waarin de man des huizes ontdekt dat zijn vrouw afspraakjes maakt met een vriend van het 
koppel. De stoppen slaan door en hij wilt nog meer één ding: wraak! 

Verder tal van korte opdrachten: reportages, documentaires en diverse reisfilmpjes. 
Sommige van deze films vindt u terug in de Bibliotheek van Genk.



I n f o  N i e u w  G e n k e r  T o n e e l  &  W e b s i t e 

Bestuur:  Anniek Vanvinckenroye (voorzitter)
 Paula Willems (penningmeester)
 Lin Stifkens
 Mieke Amadio
 Geert Hanssen 
 Liesbeth Grootaers
 Khalid Maataoui
 Saranda Tsiaflakis
 Marleen Baeten
 Margot Deckers

Secretariaat:  Dennenstraat 17, 3600 Genk – tel 089 / 24 64 71
 info@nieuwgenkertoneel.be

Alle info:  www.nieuwgenkertoneel.be

Lid worden: Iedereen is welkom. Ervaring is niet belangrijk, enthousiasme en inzet des te meer. 
Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuw bloed (jong en oud) om actief deel te nemen aan 
onze producties. Naast de repetities en de voorstellingen zijn er achter de schermen ook ver-
schillende taken uit te voeren. Zo organiseren wij verschillende activiteiten waar je aan kan 
deelnemen, zoals een nieuwjaarsreceptie, jaarlijkse uitstap, het in groep naar andere theater-
voorstellingen gaan kijken, enz. Redenen genoeg om lid te worden en te blijven van het NGT. 

Interesse? Contacteer het secretariaat via de bovenstaande gegevens of via het contactformulier op 
onze website. Wij geven je graag meer uitleg.



Nog geen uitnodiging ontvangen voor onze voorstellingen ?

Dan beschikken we nog niet over je adresgegevens. Vul deze hier in en voortaan word je 
persoonlijk op de hoogte gehouden van onze producties.
   
Naam : _________________________________________________________

Adres : _________________________________________________________

Postcode  : _______________ Plaats : _______________________________

Email : __________________________________________________________

wenst per mail op de hoogte te blijven   ❏
wenst per post op de hoogte te blijven   ❏
(aanduiden wat wenselijk is)

St.-Martinusplein 7 - 3600 Genk - Shopping 3
Tel. 089/35 80 05

✃



Extra dank voor de hulp bij de decor-inrichting van deze productie



Loon & Weddebeheer bvba
LOONVERWERKING

SOCIAAL ADVIES
PERSONEELSZAKEN

Doelvoetstraat 7, 3580 Beringen

Tel. 011/45 60 60
Fax 011/45 38 49


