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Voorwoord 
 
 
Beste lezer, 
 
 
Op het moment van dit schrijven zijn de onderhandelingen voor de 
regeringsvorming nog volop aan de gang. Vlaanderen heeft een duidelijke 
stem uitgebracht. Toch mogen we hopen dat de nieuwe politieke leiders een 
blijvende aandacht zullen hebben voor de toenemende armoede in ons land. 
Dat ze niet zullen vergeten dat er een groep mensen is in onze samenleving 
die door ziekte of ander tegenslag in een moeilijke situatie zijn geraakt en 
onze steun heel hard nodig hebben.  
 
"Elke dag weer kleine verbeteringen aanbrengen aan de werking van de 
Sleutel en onze vereniging." Dat stond te lezen in het vorige Contactblaadje. 
Maar het geldt evengoed voor deze editie want niet zonder enige trots 
kunnen we jullie nu wel zeggen dat de website van Telebouworde volledig 
werd vernieuwd. Johan Engelen heeft daar hard aan gewerkt en we zijn dan 
ook heel blij dat hij daar vele uurtjes aan besteed heeft. Merci Johan !! 
 
In dit blaadje kan je ook lezen wat er allemaal bij komt kijken om dit boekje te 
maken. Ook jullie kunnen hieraan meewerken. Wie een leuke tekst heeft of 
een verslag van een of andere activiteit mag deze altijd doorsturen naar 
info@telebouworde.be. Want dit boekje is er niet alleen voor jullie, maar ook 
door jullie ! 
 
Veel leesplezier toegewenst ! 
 
 
De Redactie 
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 www.telebouworde.be  
 
 
Het jaar 2001 gaat de digitale geschiedenis is, want dat was het jaar dat de 
eerste versie van Telebouworde website werd gelanceerd.  Na vele uren 
werk, heeft Johan Engelen toen www.telebouworde.be boven het doopvont 
gehouden. 
 
Onze website was dus al een paar jaartjes oud en een flinke opfrisbeurt 
diende zich aan. Johan heeft de hand opnieuw aan de ploeg geslagen en het 
resultaat kan je nu bekijken op onze website. 
 
Op de website vind je een stukje geschiedenis van het ontstaan van de 
werking van Telebouworde in 1970 tot nu. Ook een digitaal archief ontbreekt 
niet. Heel wat scans van krantenartikels van 1990 tot nu kan je er terug 
vinden. 
 
Verder kan je er ook terecht voor informatie over de werking van de Sleutel, 
zoals de openingsuren, contactgegevens, de werking van de Sleutelkaart en 
adresgegevens van organisaties waar je terecht kan om zo’n kaart aan te 
vragen. 
 
Tenslotte staat ook onze kalender online. Je vind er de data van 
papierophalingen, bouwkampen en andere activiteiten. Meer nog : Johan 
Engelen heeft plechtig beloofd deze gegevens vanaf nu altijd up-to-date te 
houden ! 
 
Kortom : de “place to be” op internet is vanaf nu :  
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Zomerbouwkampen 
 
 
In het vorige blaadje stond het al geschreven. We gaan opnieuw op 
bouwkamp deze zomervakantie. Bijzonder dit jaar is dat we op twee 
verschillende plaatsen gaan. 
 
Van maandag 7 tot zondag 20 juli 2014 gaan we op bouwkamp in Poperinge. 
We zullen er verder werken aan gebouwen van de vzw Stek. Op het 
programma staan dakwerken en metselen. 
Adresgegevens : 
VZW Stek  
Helleketelweg 15 
8970 Poperingetelweg 15 
Meer achtergrondinformatie over het project is te vinden op 
www.stekvzw.be 
 
 
Van 20 tot 27 juli 2014 trekken we naar Heule bij Kortijk. 
Bij het Oranjehuis zullen we paadjes aanleggen en op de boerderij de 
Heerlijheid komt er een uitbreiding van de stallen. 
Adresgegevens : 
Heerlijkheid van Heule 
Zeger van Heulestraat 53 
8501 Heule 
Meer weten over dit project ? Surf naar www.vzw-oranjehuis.be of breng een 
bezoek aan www.hofvanheule.be 
 
Wie een of enkele dagen wil meegaan mag dat laten weten aan Jef (telefoon : 
089/71.56.87). Ook voor praktische afspraken kan je bij hem terecht. 
 
 
We wensen de ploeg alvast een fijne samenwerking, veel vriendschap, 
aangenaam zomerweer en veilige werken toe ! 
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Contactblaadje : van tekst tot brievenbus 

 
 
Voor het Contactblaadje is 2014 een feestjaar. We vieren namelijk ons 25-
jarig bestaan. Al 25 jaren houden we jullie op de hoogte van activiteiten, 
kleine en grote veranderingen, familiegebeurtenissen, het project van Johan 
Venken en wist-je-datjes. 
 
Johan Venken en Chris Vandeninden zijn zoveel jaren geleden begonnen aan 
het eerste Contactblaadje. Met veel inzet hebben zij vorm gegeven aan de 
boodschap die Telebouworde wou uitzenden. Het was een ideale manier om 
sympatisanten, medewerkers en vrijwilligers op de hoogte te houden van 
gebeurtenissen en activiteiten allerhande. De fakkel werd intussen 
doorgegeven. Sinds 2006 is de redactie van het Contactblaadje in handen van 
Bert en Inge. Maar wij doen dat lang niet alleen. Nog een handvol 
medewerkers zorgen er mee voor dat dit blaadje tot stand komt en in de 
brievenbussen belandt. 

 
Ongeveer een maand voor jullie dit 
blaadje in handen krijgen beginnen we 
eraan. Alles begint op de redactie. 
Teksten, grote en kleine, komen 
stilletjesaan binnen. Johan Venken, Jef, 
Klem en Ronny zijn maar enkele van hen 
die regelmatig een tekst doorsturen. 
Andere teksten schrijven we zelf. De 
teksten worden in het Contactblaadje 

geplaatst en geschikt. Alles wordt voorzien van foto’s en plaatjes. Er wordt 
gecheckt of er familienieuws te melden is en de agenda wordt opgesteld.  
 
Wanneer alles min of meer klaar is wordt een eerste proefversie 
doorgestuurd naar enkele vast “nalezers”. Johan en Jef geven hun 
opmerkingen en bedenkingen door. Fouten worden verbeterd en typfouten 
worden eruit gehaald. 
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We komen dan dicht bij het printen aan. De laatst verbeterde versie krijgt een 
proefdruk op onze printer die we in 2006 hebben aangekocht. De redactie 
leest alles nog eens goed na samen met Jef. Wanneer ook de laatste punten 
en komma's verbeterd zijn, start het printen. Dimitri Biesmans , onze IT-man, 
kent de printer als geen ander en neemt de taak van het printen op zich.  Zo'n 
260 exemlaren rollen uit de machine. Net als 260 etiketten met naam- en 
adresgegevens. 
 
Vervolgens gaat alles naar de Sleutel. Daar komt Idalie als vrijwilliger de 
boekjes samenstellen. Ook het plooi- en nietwerk neemt ze voor haar 
rekening. Ze is er toch ongeveer 2 halve dagen mee bezig. Nadat alles 
voorzien is van de etiketten met adressen zorgt Benny ervoor dat de boekjes 
naar de post gaan waarna een resem medewerkers van de post ervoor zorgen 
dat al die boekjes in de juiste brievenbussen belanden. 
 
Kortom : een hele ploeg staat elke 
drie maanden paraat om van het 
Contactblaadje iets moois te maken.  
En dan zijn we er zeker van dat we 
nog niet iedereen bij naam hebben 
genoemd. Allemaal doen ze dat 
vrijwillig, gewoon omdat de vzw 
Telebouworde hun nauw aan het 
hart ligt. 
 
 
 

Voor die hele ploeg  : een dikke dankjewel !!! 
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Dankbare herinnering aan Maria Frederix 

 
 
Op 1 juni 2014 hebben we afscheid moeten nemen van Maria Frederix. Maria 
werkte als verpleegkundige voor woonwagenbewoners. Maar ze verrichtte 
nog meer werk als vrijwilligster voor deze mensen. 
 
Wij hebben vele jaren met Maria samen gewerkt. Begin jaren ’70 heeft zij ons 
gevraagd om speelgoed te verzamelen voor de kinderen van de 
woonwagenbewoners. Hiervoor hebben we acties georganiseerd om alles in 
te zamelen, te sorteren en te verpakken. Rond Sinterklaas zijn we dan, 
verkleed als Zwarte Piet en Sinterklaas, naar Horensberg in Genk gegaan. Het 
was een braakliggend terrein vol putten en waterkuilen. We trokken er van 
woonwagen naar woonwagen om het speelgoed, verpakt in zelf gemaakte 
plastic zakken, uit te delen aan de kinderen. 
 
In die tijd is Maria veel naar de gemeente Genk gegaan met de vraag de staat 
van het terrein te verbeteren. Na vele keren aankloppen heeft zij verkregen 
dat er wegen zouden aangelegd worden en dat er nutsvoorzieningen zouden 
komen. Er zouden 12 bergruimtes komen met stroom en waterleiding. De 
gemeente bekostigde de materialen. In 1977 hebben wij 7 van de 12 
bergruimtes gebouwd gedurende het bouwkamp. De andere gebouwen 
kwamen er dankzij de inzet van Telebouworde Genk. Gerard Gerets heeft 
schuifpoorten gemaakt en die hebben wij samen met Felicien en Benny 
geplaatst. 
 
Regelmatig kwam zij ’s avonds naar de Sleutel om kleren te halen voor 
mensen die haar gebeld hadden. Die bracht ze dan tot bij hen, soms zelfs tot 
in Luik en Herentals, ook op gladde wegen in de winter. 
 
Zij is de drijvende kracht geweest van het tot stand komen van een deftige 
standplaats in Genk, maar ook elders. Wij mogen Maria dankbaar zijn voor 
alles wat zij gedaan heeft voor die mensen. 
 
Tekst : Jef Gerets 
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Vrijwilligersfeest 
 
 
Op 11 april 2014 heeft Lanaken een vrijwilligersfeest georganiseerd voor alle  
vrijwilligers - jong en oud - die zich dagelijks inzetten voor anderen. Met een 
hapje en een drankje werden de vrijwilligers verwend.  
 
Ook vrijwilligers van de Sleutel waren aanwezig en hebben zich die avond 
eens mogen ontspannen in plaats van hard te werken.  
 
Beste vrijwilligers, jullie hebben dit dik verdiend en de Sleutel wil jullie langs 
deze weg nogmaals bedanken voor jullie grote inzet. Hopelijk mogen wij nog 
lang op jullie steun en toeverlaat rekenen. Bedankt !!! 
 
Tekst : Ronny 
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Bezinning 
 
 

Vakantie 
 

Midden hitte, of in kilte 
vinden zoekers die dat wilden 

toch iets als woestijn van stilte. 
 

Wie kan loslaten wat drukte 
oogst de rust waarin het lukte 

dat hij daar de vrucht van plukte. 
 

't Arbeidstempo kweekt rebellen 
waar gedwongen eisen stellen 
't duivels ritme te versnellen. 

 
Méér riant bezit vernikkelen 

eist dwangmatig hoog ontwikkelen 
en doet overmatig smikkelen. 

 
Slopend drijft vooruitgang jachtig 

overdreven eigenmachtig 
veel minder sociaal eendrachtig. 

 
Ongelijk verdrukt welstand. 

Steeds veel teveel aan de hand; 
raakt alleen de buitenkant. 

 
Vervreemd zijn wij afgeleid. 

Heel veel kostbaars zijn we kwijt 
(vb) ontspanning als vakantietijd... 

 
 
Tekst : Klem Bellinckx 
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Familienieuws 
 
 
Overlijden 
 
Weinig nemen en veel geven 
altijd hartelijk en warm 
als de mensheid zoals jij was 
was de wereld niet zo arm. 
 
Op 1 juni is Maria Frederix overleden te Lanaken. Maria is 98 jaar geworden. 
Ze heeft zich vele jaren ingezet ten behoeve van de woonwagenbewoners in 
Genk en elders . Telebouworde heeft haar gedurende vele jaren gesteund en 
geholpen. 
 
Telebouworde Limburg biedt de familie zijn Christelijk deelneming aan. 
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Agenda juli - oktober 2014 
 
Maandag 7 tot zondag 20 juli 2014 
Bouwkamp in Poperinge bij de vzw Stek. 
 
Zaterdag 12 juli 2014, samenkomst 8u45, vertrek 9u00 
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem 
 
Zondag 20 juli tot zondag 27 juli 2014. 
Bouwkamp in Heule voor de vzw Oranjehuis en de Heerlijkheid. 
 
Zaterdag 9 augustus 2014, samenkomst 8u45, vertrek 9u00 
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem 
 
Zaterdag 13 september 2014, samenkomst 8u45, vertrek 9u00 
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem 
 
Zaterdag 11 oktober 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 september 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 

mailto:info@telebouworde.be


12 

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 

 
 
 

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 

mailto:desleutel@telebouworde.be
http://www.telebouworde.be/
http://www.bouworde.be/

