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Voorwoord

Beste lezer,

Het nieuwe jaar heeft zich ingezet. Telebouworde Limburg wenst alle lezers, 
medewerkers, vrijwilligers en sympathisanten een gelukkig 2014. We hopen 
dat het een fantastisch jaar wordt waarin we net als vroeger kunnen rekenen 
op hulp van velen. Zo kunnen we samen werken aan een samenleving waarin 
ook minderbedeelden een kans krijgen.

Een van hen die daaraan heeft meegewerkt is Jochen Maes.  Jochen is al 
enkele jaren een vaste medewerker in de Sleutel die zich de voorbije jaren 
dagelijks heeft ingezet voor onze vereniging. Hij zal vanaf januari helaas niet 
meer bij ons werken. We willen hem bedanken en veel succes toewensen 
voor de toekomst !

Het nieuwe jaar brengt nog iets nieuws met zich mee. Zo zullen vanaf 1 
januari 2014 de goederen van de Sleutel niet meer voor iedereen gratis zijn. 
Voor hen die het financieel moeilijk hebben ontwierpen we de 'Sleutelkaart' . 
We horen je al luidop denken : "Een Sleutelkaart, wat is dat ?". Je leest er alles
over in dit Contactblaadje.

We vieren dit jaar ook een jubileum, want ons eigenste Contactblaadje begint 
aan zijn 25ste jaargang.  Al een kwarteeuw lang probeert de redactie nieuws 
van Telebouworde Limburg via dit blaadje tot bij jullie te brengen. De redactie
is alvast van plan daar nog een hele poos mee door te gaan.

Veel leesplezier toegewenst !

De Redactie
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Onze wens voor 2014

Onze wens voor jou is
dat je altijd in je hart
de gouden herinnering bewaren mag
van elk moment van echte kerstvrede
dat je hebt gekend.

Dat je dapper mag zijn in het uur
van de beproeving
wanneer de berg die je moet beklimmen
heel hoog schijnt
en de lichtbakens van hoop zeer ver.

Dat iedere gave die God je schonk,
mag groeien met de jaren
om vreugde te brengen in de harten
van hen die je lief hebt.

Onze wens is dat in ieder uur van vreugde of leed
de vredebrengende glimlach van het Kerstkind
met jou mag blijven,
en dat je altijd heel dicht bij God mag zijn.

Gelukkig Nieuwjaar !
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Nieuw : de Sleutelkaart

Na vele maanden wikken en wegen heeft Telebouworde Limburg beslist om de
goederen die bij ons te verkrijgen zijn, zoals kleding, meubels, huisraad e.d. 
niet meer aan iedereen gratis mee te geven. De artikelen worden nu geprijsd. 
Om gezinnen die het financieel moeilijk hebben te blijven ondersteunen, 
voeren we de Sleutelkaart in. We geven graag een woordje uitleg.

Wie het moeilijk heeft om rond te komen kan al vele jaren terecht in 'De 
Sleutel' voor gratis tweedehands kleding, meubels, speelgoed en klein gerief. 
Tot nu toe was de enige voorwaarde dat men een verwijsbrief van een OCMW
bij zich had. Wie geen verwijsbrief had, kon in principe niet bij ons terecht. 
Die regeling verandert vanaf 1 januari 2014. De goederen zullen vanaf nu 
geprijsd zijn en iedereen kan bij ons iets komen kopen. 
Maar: personen of gezinnen in armoede kunnen bij een door TBOL erkende 
sociale organisatie terecht voor een Sleutelkaart. Afhankelijk van de 
gezinsgrootte worden op deze Sleutelkaart een aantal 'Sleutels' gezet. Een 
'Sleutel' heeft de waarde van 1 euro. Zo blijft ook voor kwetsbare gezinnen 
een groot deel goederen toch nog 'gratis'.

Om te bepalen hoeveel 'Sleutels' er op een Sleutelkaart komen zal men kijken 
naar het aantal gezinsleden en hun leeftijd. Elke volwassene (+14 jaar) heeft 
recht op 50 'Sleutels', elk kind (-14 jaar) 75. Er is een minimum voorzien van 
150 'Sleutels' op een kaart (vb voor alleenstaanden). Deze ‘Sleutels’ kan men 
inruilen voor kledij, meubels, speelgoed, linnen, enz… zolang de voorraad 
strekt.

In De Sleutel zijn er  4 categorieën tweedehands goederen :

1. Kleding en linnen, kleine huisraad, speelgoed, babyspullen en allerlei prullaria (*)
2. Meubelen en elektrische apparaten (*)
3. Antiek en waardevolle siervoorwerpen  zijn enkel in euro te betalen
4. Tweedehands bouwmaterialen zijn gratis af te halen.

(*) Voorlopig kunnen enkel deze 2 categorieën met de Sleutelkaart ‘betaald’ worden.
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Wanneer de 'Sleutels' binnen het jaar op zijn en men wil toch nog spullen, 
dan moet men in euro betalen. Na minstens 1 jaar kan men een nieuwe kaart 
aanvragen bij een door onze erkende organisatie.

De volgende organisaties zijn reeds in de mogelijkheid om een SLEUTELKAART  
uit te reiken :

Lanaken :

Sociale dienst OCMW Lanaken, Gasthuisstraat 18, 3620 Lanaken, Tel.: 089/73 00 60
CKG Molenberg, Daalbroekstraat 120, 3621 Rekem, Tel.: 089/73 00 80
Opvangcentrum Ter Dennen, Molenbergstraat 101, 3620 Lanaken, Tel.: 089/73 97 30
AC Locomotief, Koning Albertlaan 102, 3620 Lanaken, Tel.: 089/84 76 03
St.-Vincentius Lanaken, Jan Rosierlaan 5 bus 2, Tel.: 089/70 42 00

Maasmechelen :

Sociale dienst OCMW Maasmechelen,Binnenhof 2, 3630 MM, Tel.: 089/48 28 00
Beschut Wonen ’t Veer, Rijksweg 92, 3630 Maasmechelen, Tel.: 089/48 18 58
CAW Maasmechelen, Heufkensweg 4, 3630 Maasmechelen, Tel.: 089/71 03 99
Trefpunt Soma, Nijverheidslaan 27, 3630 Maasmechelen, Tel.: 089/77 73 37
Sociaal Verhuur Kantoor, Heufkensweg 4 bus1, 3630 MM, Tel.: 089/77 87 30

Personen met een Sleutelkaart die ons komen helpen bij de maandelijkse 
papierophalingen kunnen 5 'Sleutels' per uur verdienen. Men kan zich 
opgeven als papierophaler bij de Sleutel (089/71 75 13). Zo kan men ‘extra’ 
'Sleutels' verdienen. Die worden bijgeschreven op de Sleutelkaart.

Ook mensen zonder Sleutelkaart zijn welkom in onze winkel !!!
Iedereen kan tweedehandsspullen komen zoeken en kopen in onze winkel. Je 
betaalt gewoon in euro’s. Dit geld kunnen we dan investeren in andere sociale
initiatieven, waarvan we jullie graag op de hoogte houden !

Wie nog vragen heeft over de 'Sleutelkaart' kan steeds bij ons terecht voor 
meer uitleg. Stuur een mail naar een van de gekende adressen of spreek ons 
aan in de Sleutel. We helpen je graag verder.
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Verslag Bouwkamp Poperinge (2)

Van zondag 14 juli tot zondag 4 augustus was er een bouwkamp in Poperinge, 
de meest westelijke stad van de Westhoek, het land van de eeuwige 
maisvelden : een verslag.

De locatie : 
Het kamp ging door bij vzw STEK, een prille organisatie, gevestigd in een oude 
boerderij, aan de rand van Poperinge. Stek wil mensen opvangen en 
begeleiden om via het contact met het dagelijkse leven op het platteland, hen
opnieuw voeling te geven met waar het echt om te doen is : het gewone, 
evidente, het nog normale leven van het platteland, om zo terug tot zichzelf 
te komen. Daarvoor werkt Stek samen met STOPPEL, een kleinschalig 
gemengd duurzaam groentebedrijfje iets verder op. Katrien van STEK en Fien 
van STOPPEL zijn zussen die al 2 jaar samenwerken.

Het werk : 
De boerderij dateert van 1813 en is pas erkend als beschermd monument. In 
de loop der tijd zijn er tal van aanpassingen aan gebeurd die het karakter 
hebben aangetast. Een boer denkt nu eenmaal in termen van functionaliteit 
en efficiëntie zonder met het historisch karakter rekening te houden. 
Bovendien waren enkele gebouwen in zeer slechte staat.

De kleine schuur :
Naast het woonhuis met stallingen staat een klein schuurtje waar in de 
toekomst de melkverwerking zou worden ondergebracht. Destijds was dit 
gemetseld met een mortel van veel zavel en wat kalk, een mortel zonder 
bindkracht. Het gebouw had daardoor veel barsten, scheuren en her en der 
waren stukken metselwerk losgekomen. “Goed om af te breken” werd door 
de omgeving gesuggereerd. Maar het Agentschap voor Monumenten en 
Landschappen dacht daar anders over. Het moest gerestaureerd worden met 
minimale ingrepen: dwz: steen per steen verwijderen en hermetselen met 
een kalkmortel.
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Het ovenhuis : 
Dwars op het woonhuis staat een ovenhuis die de vorige bewoner had 
“omgetoverd” tot chauffagehok. Bovendien had hij het ovenhuis ingesloten 
door een varkenskot. Dit kot moest afgebroken worden en het cv-lokaal 
ontmanteld zodat het ovenhuis zowel binnen als buiten vrij kwam te staan. 
Stek wil vanaf volgend jaar met haar gasten daarin brood bakken met meel 
van  eigen biologisch geteeld graan, gemalen in de Wervikse windmolens.

Het kamp : 
Een monument herstellen is specialistenwerk. De bouworde is het laatste 
waaraan men zou denken als mogelijke “aannemer”. Ware het niet dat daar 
ene Jef Gerets is, een bouwvakker, werfleider, bouwgezel in hart en nieren en 
vooral idealist waarvoor geen enkel werk te zwaar en te moeilijk is. Bovendien
heeft Jef de gave uit elk mens het beste te halen en via het werk hem te 
verheffen. Een unicum. Hij kan iemand een werk laten uitvoeren waar hij niet 
in gelooft.

Zo kon hij Valentijn metselwerk laten herstellen dat in “normale” 
omstandigheden enkel door ambachtslui wordt uitgevoerd. Laag per laag, 
steen per steen herstelde Valentijn, met zijn trouwe pijp, 3 weken aan een 
stuk het schuurtje. 
Ondertussen had Geert het plan opgevat om van het volledig gebouwtje de 
voegen uit te kappen en uit te slijpen om het te hervoegen. Na 2 weken was 
het een nieuw gebouw en had hij nog tijd over om andere muren te kaleien.
Guy en Kevin vatten het plan op om het varkenshok af te breken en de 
binnenkoer die daardoor ontstond in een zuiderse oase om te toveren. En er 
was nog tijd over om het dak van de veranda te verlengen en overal wat bij te 
springen.
Daartussen liep Denis, een vleesgeworden bulldozer, die het zware werk op 
zich nam. Tonnen steenbrokken vervoeren, graven in grond die vol met stenen
zitten, etc. Geen werk was zwaar genoeg, integendeel, na het kamp vond hij 
dat er niet genoeg zwaar werk voorzien was.
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Door de jaren heen heeft Jef heel wat vrienden gemaakt, echte vrienden die, 
als het er op aan komt steeds bereid zijn tot een wederdienst. Zo kwam 
Roland en Tony van Munte een handje toesteken voor een dag en Kathleen en
Stan van Heule voor enkele dagen meedraaien. Jef kon zelfs een dag rekenen 
op een bevriend schrijnwerker om de dakstructuur van de veranda aan te 
passen.
Ondertussen zorgde Katrien, de gastvrouw, voor lekker biologisch eten van 
Stoppel, dat er op tijd materiaal was,  nam de tijd om naar de zorgen van de 
gasten te luisteren en voor haar twee kinderen Arthur en Clara te zorgen.

Zoals altijd was “de Jef” de stille werker die zorgde dat iedereen op tijd zijn 
materiaal had, het werk voorbereidde, nadacht hoe de dagelijkse 
bouwproblemen moesten worden opgelost. Op hem kon iedereen altijd 
beroep doen. Geen wonder dat Valentijn, Guy en Denis beweerden dat 
zonder een bouwkamp met Jef het leven bijna ondenkbaar is. Maar ook voor 
Jef beginnen de jaren te wegen en wacht vrouwtje Josefa al vele jaren 
geduldig om eindelijk tijd voor hunzelf te maken. 
Niemand minder dan zij twee zouden dit verdienen ook al is dit pijnlijk voor 
de trouwe bouwgezellen en nog meer voor de vele mensen die op hen 
rekenen. Tijden zijn veranderd, het idealisme heeft zich verplaatst. Maar Jef 
en zijn ploeg bewijzen dat vrijwillig samen werken voor een betere wereld, 
zoals ooit door de “Spekpater” bedoeld, nog mogelijk is in deze totaal andere 
wereld. Voor hem is het een dilemma te moeten kiezen tussen dit ideaal en 
zijn thuis.

Als je op de hoeve kwam en iedereen aan het werk zag, ervoer je hoe 
iedereen zich op zijn gemak voelde, opgenomen was in een groep die maar 
één ding voor ogen had : samen zijn en samen werken om zo een nieuwe 
wereld mogelijk te maken: een wereld waar men voor elkaar zorgt. En dit is 
nu juist het doel van Stek, zo is de cirkel rond.

Dank aan iedereen die zijn vrije tijd voor Stek opofferde.

Tekst : Johan, papa van Katrien en Fien
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Dankjewel Jochen

Telebouworde Limburg heeft jammer genoeg ook slecht nieuws te melden. De
economische crisis treft vele bedrijven, maar ook de overheid is aan het 
besparen en dat treft ook onze vereniging. Vanuit de Vlaamse gemeenschap 
werd beslist dat de subsidie van een van onze werknemers wordt stopgezet. 
Het betreft het contract van Jochen Maes die al sinds 2006 bij ons werkt. 
Onze vereniging heeft daarin niets te zeggen gehad. De boodschap is voor 
iedereen hard aangekomen, maar we hebben geen verweer. Vanaf 1 januari 
2014 zullen er nog maar 2 werknemers zijn in de Sleutel en zullen we Jochen 
moeten missen.

We vinden het bijzonder spijtig dat we Jochen moeten laten gaan. We hebben
de voorbije jaren veel en fijn met hem samengewerkt. Ook bij de 
papierophalingen was hij er elke keer weer om de handen uit de mouwen 
steken.

In ieder geval laten we hem niet zomaar los. Vanuit de Raad van Bestuur 
proberen we hem waar  mogelijk te helpen bij de zoektocht naar een nieuwe 
baan. In deze tijden niet gemakkelijk ...  We wensen hem in ieder geval het 
allerbeste voor de toekomst en hopen dat we hem toch nog regelmatig zullen 
ontmoeten. Want hoewel we afscheid nemen is dit zeker geen vaarwel !

Jochen, we willen je van harte danken voor de vele jaren dat je je hebt ingezet
voor onze vereniging en wensen je nog veel succes in de toekomst !
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Wist-je-dat ...

... Telebouworde Limburg vzw een bedrag van 1000 euro heeft gestort ten 
voordele van de actie Haiyan 2121.

.. . de papierophalers in december na afloop nog een fijne attentie kregen ter 
gelegenheid van '40 jaar papier'.

... Jan Reyskens en Jef een douche hebben geplaatst bij een kansarm gezin in 
Sint-Truiden

... we hebben gewerkt in het Medisch Integratiecentrum in Zwartberg. We 
hebben er gemetseld en gewelven geplaatst.

...  we Julien willen bedanken om voor te gaan tijdens de herdenkingsviering 
in november.

... Winde Thijs tijdens deze viering heeft gezorgd voor mooie muzikale 
begeleiding.

... Idalie en enkele medewerkers hebben gezorgd voor een drank en een hap 
achteraf.

... we hen graag willen bedanken voor hun vrijwillige inzet.

... de papierophalers van 2013 net als de vorige jaren weer een lekkere 
attentie krijgen als dank voor hun inzet.

... we Palmyre en Anne hartelijk willen danken voor hun onmisbare inzet bij 
het sorteren van de kleren en het openhouden van de winkel.

... we ook dit jaar zullen meewerken aan de Propere Straten Actie.
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Agenda januari - april 2014

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

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

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

Vrijdag 14 maart 2014, 19u30 in de Sleutel in Neerharen
Algemene vergadering

Zaterdag 12 april 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 maart 2014.

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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