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Voorwoord 
 
 
Beste lezer, 
 
Hier zijn we weer met een nieuwe editie van het Contactblaadje en dit keer is 
het een extra feestelijke editie geworden. 
 
Voor Jef was dit het 50ste bouwkampjaar op rij en daar hoorde een feest bij. 
En een groot feest is het geworden. Een feest waarop uiteindelijk ook nog 
wat gewerkt werd, dat kon niet missen natuurlijk. Alle feestvierders in een 
lange ketting om pannen aan te geven om op het allerlaatste moment nog 
het dak van het net gebouwde afdak van pannen te voorzien. En daarna nog 
enkel noeste onverlaten die doorgingen tot de laatste pan ook gelegd was. Of 
toch bijna, want het kwam niet helemaal uit  Maar dat is ondertussen al 
lang opgelost natuurlijk! 
 
Dit hele nummer staat dus in het teken van dat 50ste bouwkampjaar. Een 
verslag van het bouwkamp, de wist-je-datjes van datzelfde bouwkamp, een 
dankwoordje van Jef en als kers op de taart nog een extra verslag van de 
laatste feestelijke zaterdag erbovenop. Het kan niet op! 
 
Bedankt aan iedereen die erbij was en zeker ook bedankt al diegenen die één 
of meerdere dagen kwamen meewerken op de boerderij of bij de 
voorbereidingen van het feest. 
 
In de Sleutel werd er ook nog een tuinfeest georganiseerd ter ere van Jef. Op 
onze website www.telebouworde.be kan je bij 'In de pers' de artikels lezen 
die verschenen in Het Belang van Limburg, zowel over het 50ste 
bouwkampjaar als over het tuinfeest. 
 
 
De redactie 
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Verslag zomerbouwkamp  
 

Bouwkamp 2016 te Heule. 
Voor Jef Gerets het 50ste grote zomerbouwkamp. 

Onze leuze :"Allen voor één, één voor allen !" 
 
Zaterdag 9 juli na de papierslag te Neerharen is het inladen voor Jef Gerets en 
Jef Pannemans een ware verhuis. Veel materiaal moet mee naar het verre 
West-Vlaanderen, zelfs matrassen om te slapen. Zondag rijden we richting 
Heule. Jef G. laat zich vervoeren, zoals het een grote baas past. Jef Pan zoekt 
Valentijn op. De reis is voor ons naar het buitenland. Een verkeerde afslag 
erbij (zonder Tomtom), maar de ontvangst in Heule is des te beter. 

 
Maandag verhuizen 
we naar het 
klooster (vroeger 
een gesloten orde). 
Benieuwd wat we 
hier zullen vinden. 
Het is veel sloop- en 
kapwerk. 
Boorhamers en 
voorhamer komen 
van pas. Jef Pan wil 
niet onderdoen 

voor Dennis, een schampslag en hij kon EHBO opzoeken. Ziekenverlof is er op 
bouwkamp niet bij, met 9.5 vingers kunt ge ook werken. Dennis, de man met 
de voorhamer, klopt er intussen stevig op los. 
 
Twee dagen afbreken en opruimen en de nodige aanpassingen kunnen 
beginnen. Iedere dag stroomt er volk toe. Ook Geert sluit zich bij ons aan. De 
metselaars kunnen beginnen terwijl het poetswerk van stenen en tegels veel 
stof doet opwaaien (ook stofpremies zijn er niet). Containers met afval vullen, 
vloertegels leggen en Valentijn als tuinman. Buxus en taxus snoeien en 1 ha 
gras maaien en dat zonder zitmaaier. Tot de groencontainer vol was... 
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Intussen blijft het volk 
toestromen, we zitten 
ondertussen met 35 man 
aan de tafel. Om 17u30 
stoppen met werken om dan 
tegen 18u00 op de boerderij 
aan tafel te zitten is volgens 
Jef G. zonde, maar ik hoop 
geen doodzonde. 
Vrijdag is een succes. Een 
gedeelte blijft op de 
boerderij en de twee Jeffen 

gaan met Raf Bocken de nieuwe boog (zo maar uit de hand) van de inkom 
metselen met center van Koen Crombez. Ook Kathleen had ondertussen een 
kookploeg bijeen gekregen. Jeanine was zelfs ter plekke om een paar 
recepten te sprokkelen. Valère was vloerlegger van dienst. 
 
Zaterdag de grote start op de boerderij. Om 7u30 was Jef G. nergens te zien, 
zou die zich verlsapen hebben ? Geen zorg, we vonden hem op het dak van 
de schuur (er was een lek). De juiste plaats voor de baas vóór het ontbijt. Na 
het ontbijt worden de schoenen gestort om de steunpilaren van het afdak te 
plaatsen (17 op 6 meter). 
 
Jef Pan. gaat naar huis om 
daar even wat orde op 
zaken te stellen tot 
zondagavond.  Zondag is 
rustdag en de 
deelnemerslijst staat op 
50.  De vrijwilligers komen 
en gaan. Ter plekke wordt 
gewerkt in den Ast. Aan 
de nooduitgang van de 
kapel die zal dienst doen 
als tentoonstellingsruimte wordt een stevige trap gemetseld. Geert heeft 
intussen een boel restauratiewerk verricht en het mag gezien worden. Boven 
het poortgebouw werkt men aan een nieuwe studio.  
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De isolatie van het dak van die studio was geen lachtertje, maar dankzij de 
samenwerking van Jen Reyskens, Leona, Inge en Petra kwam het toch tot een 

goed einde. In de ezelstal 
wil men een droogzolder 
voor de ajuinen, maar 
het afdak achter de 
schuur wordt de 
zwaarste dobber (een 
stellage van 15m was 
interessant geweest, 
minder vloeken, minder 
pijn en minder 
apenstreken) 
 
Deze week zitten we op 

een bepaald moment met 51 man aan tafel (een record !). 's Avonds was er 
natuurlijk kampvuur (alleen de liedjes bleven achterwege) en tweemaal was 
er een zwempartij in de Gavers als ontspanning. Ik weet niet welke woorden 
ik moet gebruiken om uit te drukken wat de kookdames allemaal klaar 
maakten. Weet wel dat de twee Jeffen niet willen ruilen met eender welk 
hotel. Nieuwe dames in de ploeg gaf nieuwe recepten. 
 
Zelfs de kinderen en kleinkinderen van Jef G. deden de werkhandschoenen 
aan, maar vergeten we ook niet Guy, Kevin, Leona en Erwin, Jan Stegen, 
Monnik en al de rest die via Stan werden ingeschakeld. Allemaal met 
hetzelfde doel voor ogen "Samen bouwen". 
 
Zaterdag snel nog een betonnen vloer storten, ondertussen een dubbele 
ploeg panlatten kloppen en het feest voor Jef G. kon beginnen. Dat feest, dat 
is een verhaal apart ..... 
 
Tekst  :  Jef Pannemans 
  



6 

Bouwkamp-wist-je-dat ... 
 
 
...ze 11 ha in beheer hebben op de 
Heerlijkheid. 
 
... ze 50 000 preien hebben staan (19 
rijen van 200 m). 
 
... we heel wat flessen van het lokale 
'Heerlijke' bier gekraakt hebben. 
 
... Dennis 's morgens 0,5 kg 
havermout binnenspeelt. 
 
... Jef G. de enige was die spek met 
eieren heeft gekregen. De andere 
werkpaarden zullen nog eens 
moeten teruggaan. 
 
 ... 100 man op Jef zijn feest mochten 
komen om te werken en ze dat ook gedaan hebben. Met z'n allen hebben we 
die avond nog het dak net niet toegelegd. 
 
... zelfs meester Guido Kerkhoven 2 dagen mee gewerkt heeft (zie ook het 
verslag in het Belang van limburg). 
 
... dat Anja als persfotografe werkte ... einddoel onbekend. 
 
... zelfs Stan extra bedrust genomen heeft om de eindstreep te halen. 
 
... Valentijn zelfs 1 dag tuinman is geweest bij een oma van 88 jaar in Heule. 
 
... we 300 balen hooi hebben binnen gedaan. 
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... 21 juli een gewone 
kampdag is geworden 
zonder steun aan het 
vaderland. 
 
... enkele mensen voor 
de eerste maal de 
geboorte van een kalf 
hebben kunnen 
volgen. 
 
... Dennis en Valentijn 
nog een weekje langer 
zijn gebleven. 

 
... zowel TBOL als Stan een opvolger zoeken voor Jef G. Ze zullen hem moeten 
klonen. 
 
 
 
... iedereen moe, 
stijf en voldaan ... 
nog lang zal 
terugdenken aan 
dit kamp en het 
afsluitende feest 
voor Jef G. 
 
 
 
... dit allemaal noemen wij ook 'bouwkamp'. 
 
 
 
Tekst : Jef Pannemans 
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Feestverslag 23 juli 2016 
 
Op 23 juli 2016 is het de grote dag voor Jef. De uitnodigingen zijn al lang voorheen 
verstuurd en de inschrijvingen intussen vlotjes binnengekomen. In totaal zullen we 
met bijna 100 man zijn. Als dat maar goed komt, want Jef heeft het liever bescheiden. 
En zal hij niet te moe zijn, na twee weken bouwkamp ? Hij weet wel dat we iets gaan 
doen, maar zoveel volk zal hij nooit verwacht hebben. De keukenploeg heeft het 
intussen allemaal onder controle. Katleen zorgt voor een heel schema zodat iedereen 
van het keukenteam weet wie wat wanneer moet doen. Daar kunnen we nog veel 
van leren. En dankzij de helpende handen van de ploeg uit Munte staan ook de 
tenten, tafels en stoelen ruim op tijd klaar. Inclusief verse bloemen op de tafel. Het 
moeilijkste is misschien nog om te zorgen dat Jef tijdig zal stoppen met werken. De 
gasten zijn welkom om 15u00 en voor Jef is dat geen uur om het werk neer te leggen. 
Dat weten we intussen allemaal. Dochter en schoondochter geven Jef al de avond 
tevoren instructies : om zo laat stoppen, wassen en een zuiver hemd aan. Ze hebben 
hem dat die zaterdag nog meerdere keren moeten zeggen want ja, Jef blijft Jef. Maar 
het is dus allemaal wel gelukt. 
 
Na de ontvangst van de gasten kunnen ze even een tas koffie drinken, een kijkje 
nemen op de boerderij of een bezoekje brengen aan een minitentoonstellingsruimte 
(wat een woord ) waar ze kunnen snuisteren in oude fotoboeken, dia's uit Munte 
bekijken en een blik op overzichtskaart met de bouwkampen van de voorbije 50 jaar 
werpen. En de gasten die komen van heel ver en heel dichtbij. Sommigen hebben we 
kort ervoren nog gezien, voor anderen is het jaren geleden. Zowel 
verantwoordelijken van projecten van lang geleden als medewerkers van het eerste 
uur zijn afgezakt naar Heule om Jef te vieren. Allemaal zijn ze dankbaar voor wat Jef 
de voorbije 50 jaar heeft gerealiseerd samen met zijn ploeg. En de ontmoetingen zijn 
hartelijk. Het is aan Jef te zien dat hij blij is om zoveel mensen van vroeger nog eens 
te mogen ontmoeten. 
 
Na de ontvangst volgt een bezinningsmoment. Leona leest een oude, maar zeer 
actuele tekst voor, Geert heeft een brief geschreven en we staan even stil bij hen die 
er niet meer bij zijn. An uit Munte en Sabine van het Oranjehuis spreken een 
dankwoordje uit. En tenslotte mag ook Nestor van Telebouworde kort iets zeggen en 
dan krijgt Jef een groot cadeau uit handen van zijn jongste kleinkinderen. De zon 
schijnt hard en we hebbeen allemaal een beetje dorst, maar toch luisteren we nog 
geboeid naar Jef die ons straffe verhalen vertelt. Want ja, tijdens 50 jaar 
bouwkampen gebeurt er nogal eens wat. 
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Tenslotte volgt er nog een heus feestmaal. Aperitief, zelfbereide vol-au-vent met 
frietjes en vers gebakken taarten. Het is allemaal tiptop in orde. En dat voor zo'n 
grote groep ! Een hele dikke en gemeende dankjewel voor de keukenploeg uit Heule 
die er in geslaagd is om ons van al dat zelfbereide lekkers te voorzien ! 
 
Zoals het op een bouwkamp gaat wordt er ook gewerkt. Met z'n allen zijn we pannen 
gaan leggen op het afdak waar de voorbije dagen al hard werd gewerkt.  Tegen het 
einde van de avond ligt het dak net niet toe. Vele handen maken licht werk. Dat 
wordt deze avond nog maar eens bewezen. 
 
Terwijl sommigen huiswaarts vertrekken gaan anderen nog wat napraten bij het 
kampvuur. Het is een geslaagde namiddag geweest. Voor Jef een dag om nooit te 
vergeten.  
 
Dank aan allen die hebben bijgedragen om er een fijn feest van te maken ! Dank ook 
aan de vele gasten die talrijk hebben gereageerd en naar Heule zijn gekomen. Ook al 
was dat voor sommigen een hele lange rit. Jullie aanwezigheid was voor Jef het 
mooiste geschenk. 
 
Tekst: Inge Verheyen  
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Dankwoordje Jef Gerets 
 
Dank voor de vele wensen en aanmoedigingen die ik mocht ontvangen bij de 
viering van 50 jaar zomerbouwkampen. Wie had dat durven denken ? 
 
Dit is maar mogelijk geweest dankzij de honderden medewerkers die mee 
hebben gewerkt om voor sociale projecten de handen in elkaar te slaan. Om 
het leven voor eenieder een beetje meer menswaardig te maken. Alleen kan 
ik niets. 
 
Zeker ook dank aan Jozefa die mij altijd gesteund heeft, alsook de kinderen 
én kleinkinderenn, ondanks dat ik veel weg was. 
 
Niet ik moet gevierd worden, maar allen die ervoor gezorgd hebben dat er 
bouwkampen konden plaats vinden en mee gewerkt hebben. 
 
Dank ook voor de organisatie van het feest op zaterdag 23 juli op de boerderij 
"De Heerlijkheid Van Heule". De plaats met het meest aantal dagen 
bouwkampen, gevolgd door de Christoforusgemeenschap in Munte. Dank aan 
allen die toen aanwezig konden zijn en zij die langs een kaartje of brief mee 
leefden. 
 
Bijzondere dank ook aan de de vele keukenprinsessen op alle bouwkampen 
die ons iedere keer verwend hebben zodat wij de bouwwerken tot een goed 
einde konden brengen. 
 
Wij hebben samen een beetje mogen meebouwen een een meer 
bewoonbare wereld. 
 
Aan allen en ieder in het bijzonder : "Dankjewel !" 
 
 
Tekst : Jef Gerets 

  



11 

Agenda oktober 2016 - januari 2017 

 

Zaterdag 8 oktober 2016, samenkomst 8u45, vertrek 9u00 
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem 
 

Zondag 30 oktober 2016, 10u45 kerk Uikhoven 
Herdenkingsviering voor onze overleden medewerkers 
Johan Venken zal ook aanwezig zijn 
 
Zaterdag 12 november 2016, samenkomst 8u45, vertrek 9u00 
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem 
 
Vrijdag 18 november 2016, 19u30 Sibo Heusden Zolder 
Algemene Vergadering 
 
Zaterdag 10 december 2016, samenkomst 8u45, vertrek 9u00 
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem 
 
Zaterdag 14 januari 2017, samenkomst 8u45, vertrek 9u00 
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem 
 
 
 

Steunen ? 
 

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

 

Johan Venken in België 
 
Zoals jullie allen wel weten, sponsoren we Johan Venken regelmatig voor zijn 
ontwikkelingswerk in Congo. Momenteel verblijft Johan terug een tijdje in 
België. Hij blijft nog tot 15 november hier. 
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Telebouworde Limburg vzw 
 
De Sleutel 
Van Kerckemstraat 8  3620 Neerharen 
089/71.75.13 
desleutel@telebouworde.be 
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/

