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Voorwoord

Beste lezer,

Na een mooie en warme zomer zijn we weer terug met een nieuw 
Contactblaadje boordevol interessante informatie over de werking van 
Telebouworde Limburg.

Om te beginnen staat er in deze editie een mooi artikel over het voorbije 
bouwkamp dat ditmaal doorging in Watou bij Poperinge. Er werd weeral hard 
gewerkt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Bewonder ook de erg mooie 
foto's van Dieter die bij het artikel staan.

Ook van Johan Deschacht ontvingen we een verslag over het voorbije 
bouwkamp. Dat kwam net te laat om dit blaadje nog te halen, maar het zal 
dan zeker in de volgende editie gepubliceerd worden.

Verder hebben we een jubileum te vieren dit jaar. We halen intussen al 40 
jaar papier op en dat mag terecht een hele prestatie gevonden worden. Want 
net zoals bij de eerste keer kunnen we nog steeds rekenen op een groep 
enthousiaste vrijwilligers waarvoor we heel erg dankbaar zijn. 

Tenslotte hebben we ook een mooie tekst ter bezinning en is er familienieuws
en onze rubriek met wist-je-datjes.

Veel leesplezier toegewenst!

De Redactie
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Verslag Bouwkamp Poperinge

Zondag 14 juli 2013 was het weer zo ver. We vertrokken voor de zoveelste keer op 
bouwkamp. Na de papierophaling van zaterdag en het inladen van allerhande 
werkgerief, vertrokken we naar de Westhoek, dwars door België. Onderweg pikten we
Valentijn nog op in Lummen om na een lange rit van bijna 250 km aan te komen in 
Poperinge

Een glooiend landschap met uitgestrekte aardappelvelden, tussen de wijd verspreide 
boerderijen met hier en daar een aantal wilgenbomen.

De Westhoek bevat echter ook nog altijd herinneringen aan de wreedheden die daar 
hebben plaatsgevonden. Zo is er in de schuur van de boerderij waar wij gingen 
werken een bunker met uitkijk- en schietgaten gericht naar de lager gelegen 
landerijen. De bunker werd gebouwd op het einde van WO II door de Amerikanen. 
Zo'n 500 m verder van de boerderij ligt een begraafplaats van WO II waar Engelse 
soldaten een laatste rustplaats hebben gekregen.

De boerderij is gebouwd in 1813 en intussen geklasseerd door Monumentenzorg. 
Katrien en Dieter, zullen er gaan wonen en mensen opvangen die het moelijk hebben.
Daarnaast bieden ze ook begeleiding en doen de opvang van mensen met een 
beperking in samenwerking met vzw Stek. Maar het blijft in de eerste plaats een 
boerderij.

De werkzaamheden die we uitvoerden waren heel uiteenlopend. Maar de nadruk lag 
toch op herstelwerken, stabiliseren en renoveren van stallingen die een andere 
bestemming zullen krijgen.

Aan de buitenmuren puilde het metselwerk op verschillende plaatsen uit. Dit moest 
weggenomen worden en opnieuw gemetseld in kruisverband volgens de 
voorschriften van Monumentenzorg.  Het was een werk dat veel tijd en geduld vergde
: voegen en slechte bakstenen voorzichtig uitkappen, het metselwerk herstellen en 
daarna alles weer opnieuw voegen. Valentijn is er bijna 3 weken mee bezig geweest, 
een werk dat Valentijn op het lijf geschreven was.

Ondertussen waren Dennis, Kevin en Guy begonnen met het dak af te nemen van 
stallingen die tegen het bakhuis waren opgetrokken. Platen, latten, isolatie, kepers en 
gordingen moesten allemaal weggenomen worden. Daarna waren de muren aan de 
beurt. De buitenmuren braken we af tot op een hoogte van ongeveer 1m70, de 
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binnenmuren gingen volledig weg. Ook de vloeren in de stallingen moesten omwille 
van de verschillende hoogtes uitgebroken worden. Een werk dat Dennis prima heeft 
gedaan. Er is geen drilboor aan te pas gekomen. Met veel doorzicht en met een 
hefboomconstructie in combinatie met een zware hamer heeft hij de hele beton 
uitgebroken. Daar is Dennis super in. Daarna hebben we alles genivelleerd en samen 
met Guy 5 m3 beton gegoten voor de afwerking.

Vaak krijgen wij tijdens een bouwkamp hulp van mensen van projecten waar wij 
eerder gewerkt hebben. Zo is Roland van de Christoforusgemeenschap in Munte 
komen helpen samen met Robby, Roel, Freddy en Wouter. Zij hebben een hele 
opruiming gedaan op de plaats waar waar brandhout zal gestockeerd worden en ze 
zijn alvast begonnen met brandhout te stapelen. Tonny, die al een dag vroeger 
gekomen was, heeft de oude verwarmingsinstallatie volledige verwijderd.  Het was de
juiste man op de juiste plaats.

Van Heule, waar wij de voorbije jaren gewerkt hebben, zijn Katleen en Stan en hun 
kinderen komen helpen. Katleen heeft monnikkenwerk gedaan : muren zuiver maken 
en oude verflagen afkrabben om nadien te kunnen kaleien. Stan-doet-al heeft overal 
bijgesprongen waar nodig en 's avonds heeft hij de animatie geleid aan de hand van 
een tekst van Phil Bosmans "Overal een instrument van vrede". Het was voor 
iedereen een fijne avond. Ook Sabine, Stef en Didier van het Oranjehuis in Kortrijk zijn
komen helpen.

Stef en Joeri hebben een berg hout tot brandhout gezaagd en Sabine en Dennis 
hebben al het hout netjes gestapeld. Didier en Guy hebben planken gezet aan de 
zijkant van het afdak. Raf van Stokkem kwam een dag helpen om samen met Guy en 
Joeri een dakconstructie te maken. Raf heeft als jonge gast vele bouwkampen met 
ons meegewerkt en komt nog steeds elk jaar weer een dag helpen op bouwkamp. 
Joeri is midden 2de week afgekomen en heeft veel samengewerkt met Guy.

Geert, die alle voegwerken
van de gevels gedaan heeft,
heeft hulp gekregen van
Victor uit Kortrijk. Victor
kennen we nog van de
bouwkampen in Heule. Victor
heeft de kop- of stootvoegen
geplaatst en Geert de lint- of
langsvoegen gedaan. Geert
zei : "Victor is een geschenk
uit de hemel".
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De muren van de stallingen die tot 1m70 zijn afgebroken heeft Guy nadien met oude 
Boomse pannen afgewerkt. Het was een precisiewerkje, maar Guy heeft dat 
fantastisch gedaan. Een bijzonder moeilijk werk was ook de uitgraving van de sleuf 
voor de drainering. Ondanks de vele stenen en puin in de grond hebben Dennis en 
Robby deze klus met veel geduld geklaard.

Aan de achterdeur was het moeilijk om naar binnen te gaan omdat daar geen 
verharding was. Daarom plaatsten we eerst een afboording waarna Dieter en Stan 
alles netjes hebben afgewerkt met herbruikte arduinen tegels.

Dan was er nog de afwerking van de muren die Katleen had voorbereid. Dat gebeurde
door te kaleien. Kalei is een samenstelling van zand of zavel, witte cement en 
compactuna waarbij de kleur van de zavel het uitzicht bepaalt. Katrien heeft daar een 
gedeelte aan gewerkt, de rest is door Dieter en Geert geklaard. De afwerking van de 
keldergaten was voor Kevin, hij heeft er een echt kunstwerk van gemaakt.

Maar er werd ook achter de schermen hard gewerkt. Katrien zorgde voor het eten en 
werd bij het koken, afruimen en afwassen nu en dan geholpen door Kevin en Luc. Ze 
hebben dat uitstekend gedaan !

En zo heeft iedereen met zijn eigen mogelijkheden zijn steentje bijgedragen aan dit 
bouwkamp.
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Wat niet op het programma stond was het onweer dat wij zaterdagavond over ons 
heen kregen waardoor een boom omwaaide en de oprit versperde. Met man/vrouw 
en macht is er op zondag gewerkt om deze op te ruimen en nadien heeft Dennis tot ’s
avonds laat nog alle blokken gekliefd !

In de weelderige weidse natuur van de Westhoek heeft iedereen kunnen genieten 
van  van de stilte, het fluiten van de vogels, de speelse jonge katjes, de kleine kippen 
en de haan die kraaide met op de achtergrond de spelende kinderen Arthur en Clara 
die naar hartelust in de bomen klauterden. Volgens Geert was het een bouwkamp uit 
de duizend en daar kan ik hem enkel maar in bijtreden.

Nog een dikke dankjewel aan allen die mee hebben geholpen !!

Tekst : Jef Gerets
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Wist-je-dat ...

... van vrijdag 22 november tot 20 decmber kaarsen van Bond zonder Naam worden 
verkocht in de De Sleutel van 14u00 tot 17u00 op alle vrijdagen.

... vorig jaar 121.000 Belgen aangeklopt hebben bij de voedselbank, een triest record.

... in heel Europa er nu zelfs meer voedselpakketten uitgedeeld worden dan aan het 
einde van de Tweede Wereldoorlog.

... het niet alleen kansarmen zijn die een beroep doen op voedselhulp, maar ook veel 
eenoudergezinnen en gepensioneerden.

... Johan Venken al jaren in Congo aan de slag.

...Dennis en Valentijn nu al vragen waar het bouwkamp het volgende jaar zal 
doorgaan.

... we de oude ruimtes van de Scouts hebben gekregen.

...we dankzij deze extra plaats een grote opruiming hebben kunnen houden en heel 
wat spullen nu beter kunnen stockeren.

... Ronny en vele medewerkers hun handen uit de mouwen gestoken hebben om dat 
werk tot een goed einde te brengen.

...er binnenkort waarschijnlijk weer een herdenkingsvieiring zal plaatshebben in de 
kerk van Gellik.
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Bezinning

Waar leven beschermd behoed
bij pril begin en tegenspoed
daar zijn mensen stil nabij
met zachte kracht omringen zij

Dat er mensen mogen zijn
tot meeleven bereid
Dat zij in het stille spoor
elkaar zijn toegewijd

War leven rustig openbloeit
verbondenheid en vriendschap groeit
daar zijn mensen diep gegrond
vermoeden iets van Gods verbond

Waar leven minzaam wordt gedeeld
en pijn en wonde worden geheeld
daar gaan mensen in zijn spoor
en geven aan Gods roep gehoor

Tekst uit : "Mensen worden steeds aan mensen toevertrouwd" van Oktaaf Rutten, 
pastoor in Proosterbos
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40 jaar papierophalingen

In december 2013 heeft Telebouworde iets speciaals te vieren. Op 22 december 1973 
haalden we voor de eerste keer papier op. Nu, 40 jaar later, doen we dat nog steeds 
en daar mogen we terecht trots op zijn. Al veertig jaar lang is er elke keer weer een 
groep vrijwilligers die hun handen uit de mouwen steken en mee de vele kilo's papier 
oprapen, stapelen op de kar om vervolgens de containers te vullen. Ook bij slechte 
weersvoorspellingen. Onder een brandende zon, bij temperaturen boven 30 graden, 
maar ook bij regen, harde wind, sneeuw en vrieskou konden en kunnen we elke keer 
weer rekenen op een groep bereidwillige medewerkers. Sommige van onze 
vrijwilligers zijn er al van het eerste uur bij, van anderen hebben we met spijt in het 
hart afscheid moeten nemen en nog anderen zijn er later als nieuwelingen 
bijgekomen. Over al die jaren heen hebben meer dan 500 verschillende vrijwilligers 
ons geholpen en hebben we met z'n allen meer dan 12 miljoen kilogram papier 
verzet.

De opbrengst ging in de beginjaren naar de missies. Ook nu nog wordt het geld 
besteed aan projecten in het zuiden (meer bepaald de projecten van Johan Venken in 
Congo) en de goede werking van de Sleutel. De papierophalingen vormen zo een 
belangrijke kernactiviteit van onze vereniging en geven ons de financiële 
mogelijkheden om verder te gaan met onze werking. 

Namens de vereniging willen we dan ook iedereen die heeft meegeholpen
van harte bedanken voor hun vrijwillige inzet en doorzettingsvermogen !!

Jullie belangeloze inzet is voor ons van onschatbare waarde ! Merci !!
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Familienieuws

Huwelijk

Een ring zonder begin en zonder eind
glanzend, stralend en verfijnd
een grote belofte en toch zo klein
zoals een ring moet liefde zijn.

Kristof Maesen is op 10 augustus 2013 in het huwelijksbootje gestapt met Kristel 
Hustinx. Kristof werkt mee bij de papierophalingen.

We wensen het jonge koppel een mooie en gezonde toekomst toe !

Overlijden

Wat is het leven van een mens
een voetstap in het zand
die weer wordt weggevaagd
wanneer de vloed de grens verplaatst
tussen zee en strand.

Op 24 augustus 2013 is Josette Lambregs overleden op 58-jarige leeftijd. Josette was 
de echtgenoot van Jean-Pierre Slootmaekers. Ze hebben vroeger vele keren met ons 
mee papier opgehaald.

Telebouworde Limburg biedt de familie zijn christelijke deelneming aan.
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Agenda oktober 2013 - januari 2014

Zaterdag 12 oktober 2013, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem

Zaterdag 9 november 2013, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem

Vrijdag 15 november 2013, 19u30 SIBO in Heusden
Algemene Vergadering 

Zaterdag 14 december 2013, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem

Zaterdag 11 januari 2014, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem

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 december 2013.

Steunen ?

U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen ?
Voor elke  bijdrage, hoe klein ook, zijn we U dankbaar !
Rekeningnummer: BE39 73536203 6219
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Telebouworde Limburg vzw

De Sleutel
Van Kerckemstraat 8  3620 Neerharen
089/71.75.13
desleutel@telebouworde.be (nieuw mailadres !)
Rekeningnr.: BE39 73536203 6219
www.telebouworde.be

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

SIBO – Bouworde Heusden
Permanente Bouwgezellen
Kapelstraat 73  3550 Heusden
011/43.30.61

Bouworde Vlaanderen, bouwkampen tot 30 jaar

Bouworde vzw - www.bouworde.be
JP Minckelerstraat 78 - 3000 Leuven
Tel. 016/25.91.44 - Fax. 016/25.91.60

Her&Der, bouwkampen van 31 tot 71 jaar

www.herender.be
JP Minckelerstraat 78, bus 2 - 3000 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
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