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Voorwoord 
 

 
Beste mensen, 
 
Na een zalig Kerstfeest is er weer een nieuw jaar begonnen, een nieuw 
begin... en weer zijn er de goede voornemens waarvan er ondertussen 
waarschijnlijk alweer een heel aantal vergeten zijn tot het volgende 

nieuwjaarsfeest.  Maar laten we er toch enkele overhouden en het nieuwe 
jaar vol goede moed inzetten ! 
 

Eduard heeft onlangs een nieuwe woonst gevonden in de bossen van 
Neerharen, vlakbij La Butte aux Bois, en dus eigenlijk nog steeds vlakbij De 
Sleutel.  De ruimte van zijn nieuwe stek is veel groter dan de wooncontainer 
waar hij in verbleef en dat is dus voor hem een hele vooruitgang.  Eduard 

woonde bij ons van in het voorjaar 1992 tot november 2006, dus meer dan 
14 jaar ! We wensen hem het allerbeste toe in zijn nieuwe woonst en we 
zullen hem ongetwijfeld nog vaak ontmoeten in De Sleutel.  
 
Johan Venken schreef vlak voor Kerstmis weer een dagboekfragment.  Hij 
blijft in het verre Kongo heel erg hard werken aan een betere toekomst voor 

de mensen ginder.  Deze dagboeken worden per mail verspreid 

(info@telebouworde.be) en je kan ze allemaal nalezen op  
www.telebouworde.be. 
 
We willen ook nog iedereen bedanken voor de vele Kerst- en 
Nieuwjaarswensen die we mochten ontvangen. 
 

Gelukkig Nieuwjaar! 
 
 

Johan Engelen 
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Algemene vergadering : een impressie 
 

 
Op 1 december 2006 was het in Heusden verzamelen geblazen bij onze 
SIBO-vrienden aldaar.  Om 19u30 begon de Algemene Vergadering van 
onze organisatie aan een overvolle agenda. 
 
Ook nu konden wij een nieuw lid begroeten.  Robert Bossus komt zowel de 

Algemene Vergadering als de Raad van Bestuur versterken.  Robert krijgt 
een mandaat in de Raad van Bestuur als recyclagecoördinator.  Hij zal 
instaan voor al de recyclage van voornamelijk papier en karton.  Welkom 

Robert, we zijn blij je te mogen begroeten !!! 
 
De begroting werd uitvoerig besproken en ook goedgekeurd.  Het is een 
heel budget, dat we jaarlijks moeten zien rond te krijgen, vooral dan aan de 

kant van de inkomsten. 
 
De toekomst kwam ook ruim aan bod.  Toch valt er nog niet echt concreet 
iets over te zeggen.  We zijn er druk mee bezig en er zijn ook al de eerste 
contacten geweest.  Het is nu (7-12-2006) wachten op de nieuwe 
meerderheid in Lanaken (na januari 2007) en afwachten in hoeverre zij ons 

gaan steunen en helpen.  Later meer hierover. 

 
De verschillende telekernen deden hun overzicht van de vele activiteiten die 
er plaats vinden.  Telebouworde is een bruisende vereniging die nog steeds 
zeer actief is en blijft in onze provincie.  Van harte proficiat voor de vele 
vrijwilligers bij de telekernen. 
 

 
Leden Algemene Vergadering op 1-12-2006 
 

Aelbers Leen   Manshoven Guy 
Bielen Felicien   Molenaers Harry 
Bolinius Monica   Paenen Guy, 
Bossus Robert   Poismans Luk 

Deleu Peter   Reyskens Jan 
Dens Frans   Steenberghs Alfons 
Engelen Johan   Van den Heuvel Michel 
Gerets Jef   Vandiest Louis 
Jansen Louis   Venken Johan 
Jaspers Nestor   Verheyen Inge 

Maes Ludo 
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Leden Raad van Bestuur op 1-12-2006 
 

Engelen Johan (voorzitter) 
Gerets Jef (ondervoorzitter) 
Verheyen Inge (secretaris) 
Maes Ludo (schatbewaarder) 

Poismans Luk (personeelscoördinator en afgevaardigd beheerder) 
Bossus Robert (recyclagecoördinator) 
Bolinius Monica (bestuursraadslid) 
Paenen Guy (bestuursraadslid). 
 
Werknemers in De Sleutel op 1-12-2006 

 

Hertigers Idalie 
Somers Albert 
Maes Jochen 
 
 
Verslag : Ludo Maes 

 

Bezinning 
 
God wordt mens 
 
Een woord uit de hemel, een wonder verhaal 
vertelt de ervaring van wat is geschied. 
Die boodschap klinkt nog in geloofseigen taal 
waar een lofzang klinkt als het oudste lied. 

 
De nacht is gevorderd, niet langer gedraald. 
Het Volk snelt vol spanning zijn Heer tegemoet. 

Begeesterd heerst Licht dat zijn grootheid omstraalt. 
Met vuur heeft de nachtwacht de Koning begroet. 

 

Gods vaderhart noemt dit kind de Vredevorst 
die voor elk eenvoudig meevoelen betoont 
als iemand menswaardig naar verzoening dorst. 
Al wordt trouw en waarheid goedkoop weggehoond. 
 

Het nieuwjaarse vuurfeest schiet kleur, hoog en ver 
men wenst dan gezondheid én winst van ’t groot Lot. 

Wij waren gelukkig, als kind met een ster. 
In ons dankt nog Liefde, nu als Kind van God. 

 
Uit “45 gedichten om te bezinnen” van Klem Bellinckx. 
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Vrijwilligers gezocht ! 
 

Een oproep. 
 
Als er nog mensen zijn die op zaterdag (of in de week) tijd hebben om mee 
te werken aan projecten, aarzel dan niet om een seintje te geven. 
 
Je kan contact opnemen met Jef Gerets of één van de andere mensen op de 

achterkant van dit blaadje of mailen naar info@telebouworde.be 
 
Elke 2de zaterdag van de maand is er ook papierophaling. Mensen die af en 

toe een voormiddag de handen uit de mouwen willen steken zijn heel erg 
welkom !  Als je geen hele voormiddag de tijd hebt, denk er dan eens over 
na of je niet bereidt bent om de ophaling te doen in jouw straat of jouw 
wijk, want alle beetjes helpen. 

 
Tenslotte nog een opsomming (met een knipoog) van 10 redenen waarom 
een voormiddag papier ophalen een uitstekend idee is. 
 

1. Beweging is zeer goed voor de gezondheid 
2. Het milieu vaart er wel bij 

3. Je komt nog eens onder de mensen 

4. ’s Middags krijg je een lekkere maaltijd voorgeschoteld 
5. Het is wetenschappelijk bewezen dat je van belangloze inzet een 

gelukkiger mens wordt 
6. Het kost niks in tegenstelling tot de fitness en het resultaat is 

hetzelfde 
7. De opbrengst gaat naar het goede doel (deels naar de werking van 

‘de Sleutel’ en deels naar de missies) 
8. Vrijwilligerswerk versterkt het sociale weefsel in de samenleving 
9. Hoe meer papier er gerecycleerd wordt, hoe minder bomen er 

geveld worden, hoe gezonder de buitenlucht is die je elke dag 
inademt 

10. Iemand moet het doen ! 
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Herdenkingsviering 2006 
 

Naar jaarlijkse gewoonte was er ook dit jaar een herdenkingsviering voor 
onze overleden medewerkers.  Omdat we hen willen herinneren en danken 
voor al wat ze voor ons hebben betekend.  Op 17 december 2006 om 10u45 
begon de viering in de parochiekerk van Uikhoven die werd voorgegegaan 
door deken Luc Herbots en Julien Beckers.  De kerk zat goed vol.  Het doet 
deugd om te weten dat we in de aanloop naar Kerstmis met zo velen 

kunnen samenkomen om de vele dankbare herinneringen aan onze 
geliefden met elkaar te delen.   
 

Nadien werd iedereen uitgenodigd in De Sleutel voor een hapje en een 
drankje.  Na het glaasje schuimwijn en de borrelhapjes, mochten we ons 
verwarmen aan een heerlijke kom verse, warme soep.   

 
En terwijl er luchtig werd gebabbeld werden ook de broodjes rondgedragen.  
Er heerste een gezellige sfeer.  En maar goed ook.  Zeker nu in die donkere 
en koude dagen.  Een feestelijke kerstboom en de vele kaarsjes droegen 

daar zeker toe bij.   

 
Om af te sluiten dronken we nog een kop koffie met een wafeltje of stukje 
cake en luisterden we naar de woorden van Jef.  Hij vertelde over de 
werking van onze vereniging en over de broodnodige inkomsten van de 
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papierophalingen.   Een woord van dank ook voor hen die al die keren klaar 
staan om de ophaling weer tot een goed einde te brengen.  Dankzij hun 

vrijwillige inzet hebben we de nodige financiële inkomsten om onze werking 
draaiende te houden. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Het is een mooie dag geweest.  Graag zou ik nog alle mensen die hebben 
meegeholpen aan de organisatie ervan willen bedanken voor hun vrijwillige 
inzet : 

 Deken Luc Herbots en Julien Beckers 

 Winde Thys voor de zang en muzikale begeleiding 

 Peter en Elien, Jan en Linda, Bert en Inge voor de soep, de cake, 
het smeren van de broodjes, het maken van de koffie, ... 

 Jozefa voor de lekkere wafeltjes 
 Mevrouw Thys voor de mooie kerststukjes op tafel 
 Idalie, Albert, Jochen, Monica en Felicien voor de boodschappen, het 

opzetten van de kerstboom en het klaarzetten van de tafels 

 De scouts van Neerharen voor het lenen van de tafels en banken 
 
We zijn in ieder geval van plan om dit volgend jaar nog eens te organiseren.  

Bovendien vieren we dan 35 jaar papierophalingen dus dan maken we het 
extra feestelijk. 
 
Verslag : Inge Verheyen 
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Bond Zonder Naam 
 

 
De voorbije weken zijn er door Mevrouw Palmier Misotten in de Sleutel 
artikelen verkocht van de Bond Zonder naam. De actie was een groot 
succes en is einde 2006 afgelopen.  Wie dat wenst kan in de Sleutel wel nog 
terecht om kaarsen te kopen van Bond Zonder Naam.  
   

Hieronder nog een woordje uitleg over de missie van Bond Zonder Naam 
(info en foto van hun website http://www.bzn.be). 
 

Bond zonder Naam is een sociaal culturele beweging die existentieel 

menselijke waarden en principes centraal stelt en de kwaliteit van het 
samenleven wil verbeteren. 

Bond zonder Naam komt op voor een meer leefbare en zorgzame 

samenleving en roept op tot creatieve actie, waarbij zij gelooft in de kracht 
die vertrekt vanuit het individu. 

Bond zonder naam ontwikkelt initiatieven met een educatief- en/of 
bewegingskarakter. 

Bond zonder Naam is een lerende organisatie die zoekt vanuit een 

pluralistische en op waarden gebaseerde grondhouding. Zij is vrij van elke 
politieke, filosofische of religieuze binding. 

Bond zonder Naam telt 185.000 leden in Vlaanderen en kan rekenen op de 

inzet van meer dan duizend vrijwilligers die zich, ieder op hun plaats en 
op hun manier, inzetten voor een meer mensvriendelijke en zorgzame 
samenleving. 

 

http://www.bzn.be/
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Organisatienota vrijwilligers 
 

 
Beste vrijwilligers, 
 
De nieuwe wet op het vrijwilligerswerk vereist dat we als organisatie U een 
aantal gegevens doorgeven.  De door de wet verplichte informatie kan U 
hieronder vinden. 

 
 
1. Gegevens organisatie 

Telebouworde Limburg vzw 
Van Kerckemstraat 8  
3620 Lanaken 
089/717513 

info@telebouworde.be 
www.telebouworde.be 

 
2. Verzekeringen 
Volgende verzekeringen vallen onder polis B6/28.970.460, afgesloten bij 
KBC Verzekeringen: 

 Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie, met 

uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid. 
 Verzekering voor lichamelijke schade, die geleden is door de 

vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het 
vrijwilligerswerk of op de weg van en naar de activiteiten en voor 
ziekten opgelopen als gevolg van de vrijwillige activiteit. 

 Rechtsbijstand. 

 
3. Onkostenvergoedingen 

De organisatie betaalt geen onkostenvergoeding aan de vrijwilliger. 

 
4. Geheimhoudingsplicht 

De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij 
gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het 

Strafwetboek. (Art. 458 SW : Geneesheren, heelkundigen, officieren 
van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen 
die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen 
die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval 
dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire 
onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval 

dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden 

gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden 
en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank (om te 
zetten naar euro). 
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5. Aansprakelijkheid 
De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de 

vrijwilliger aan derden en aan de organisatie berokkent bij het 
verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware 
fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van 
de vrijwilliger. 

 
Johan Engelen, 
Voorzitter Telebouworde Limburg vzw. 
 
 
 

 

 

Familienieuws 
 
 
Geboorte 
 
 
Stil en verwonderd 

Dankbaar en blij 

Spreiden ouders hun vleugels 
Zo welkom ben jij 
 
Jij mag leren vliegen 
Probeer het maar gauw 
En zolang als het moet 

beschermen ze jou 
 
 

Op 27 oktober 2006 werd Seppe geboren, zoontje van Inge Maes en Raf 
Roussard en kleinzoon van Ludo Maes en Lisianne Bolllen.  Inge en Raf 
hebben vroeger nog vele keren met ons mee papier opgehaald.  We wensen 
de hele familie nog een dikke proficiat ! 
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Agenda januari – april 2007 
 

 
Zaterdag 13 januari 2007, 9u00 
Papierophaling in Opgrimbie, Boorsem en Uikhoven. 
 
Zaterdag 10 februari 2007, 9u00 
Papierophaling in Neerharen, Boorsem en Uikhoven. 

 
Zaterdag 10 maart 2007, 9u00 
Papierophaling in Opgrimbie, Boorsem en Uikhoven. 

 
Vrijdag 30 maart 2007, 19u30 
Algemene Vergadering in De Sleutel te Neerharen. 
 

Zaterdag 14 april 2007, 9u00 
Papierophaling in Neerharen, Boorsem en Uikhoven. 
 
 
 
 

Tekst ? 
 
Wie een tekst heeft voor het Contactblaadje mag deze steeds bezorgen ! 

Stuur naar : info@telebouworde.be of geef de tekst af in De Sleutel, Van 
Kerckemstraat 8 in Neerharen met vermelding “tekst Contactblaadje”.  Voor 
de volgende editie moeten de teksten binnen zijn vóór 1 maart 2007. 
 
 
 

 

Steunen ? 
 

U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen ? 
Voor elke  bijdrage, hoe klein ook, zijn we U dankbaar ! 
Rekeningnummer 735-3620362-19 
 
 

mailto:info@telebouworde.be
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Telebouworde Limburg vzw 

 
www.telebouworde.be 
info@telebouworde.be 
Rekeningnr.: 735-3620362-19 
 
De Sleutel 
Van Kerckemstraat 8  3620 Neerharen 
089/71.75.13 
 
Telebouworde Neerharen 
Jef Gerets 
Nieuwe Ervenstraat 24  3620 Neerharen 
089/71.56.87 
 

Telebouworde Hasselt 
Jan Reyskens 
Dormaelstraat 26  3511 Kuringen 
011/25.00.72 
 
Telebouworde Genk 
Jan en Sara Stegen 
Bergbeemdstraat 70  3600 Genk 
089/35.90.78 
 
SIBO – Bouworde Heusden 
Permanente Bouwgezellen 
Kapelstraat 73  3550 Heusden 
011/43.30.61 

 

Bouworde Vlaanderen, bouwkampen tot 30 jaar 

 
www.bouworde.be 
Tiensesteenweg 157, 3010 Leuven 
016/25.91.44 

 

Her&Der, bouwkampen van 31 tot 71 jaar 

 
www.herender.be 
Tiensesteenweg 157 bus 2, 3010 Leuven 
016/25.91.45 

 

Adreswijziging 

 
Ga je verhuizen of wens je het Contactblaadje niet meer te ontvangen ? Laat het ons 
weten op volgend adres : 
Benny Sohl, Azaleastraat 13, 3620 Neerharen 

of via email op info@telebouworde.be 

http://www.telebouworde.be/

