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Voorwoord
Beste Mensen,
De zomer is helaas voorbij, de bomen worden
langzaamaan bruin, de dagen korter, maar toch
is er iets positiefs, we zijn een nieuw werkjaar
begonnen. Voor ons contactblaadje zijn we al
zelfs al aan de 17e jaargang toegekomen. Voor
het nieuwe jaar hopen we dat we weer positieve
dingen kunnen doen voor onze medemens iop het
terrein waar we sterk zijn: bouwen en De Sleutel.
Die Sleutel staat er ondertussen al 25 jaar, een
kwarteeuw dat we mensen kunnen helpen aan
meubelen, kleren, schoenen, huisraad,… We zijn
dankbaar dat diegenen die 25 jaar geleden
meehielpen aan ’t bouwen dat zo goed gedaan
hebben!
Johan Engelen

Oproep
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
3620 Neerharen
met vermelding “tekst contactblaadje”

Zomerbouwkamp 2005
Het zomerbouwkamp bestond dit jaar uit twee
delen. Eerst hebben we twee weken gewerkt aan
de VZW Alverberg. Meer daarover in het
volgende contactblaadje. De laatste week hebben
we gewerkt in Gent aan de Brugse Poort bij de
“Vieze Gasten VZW”, een theatergezelschap dat
tevens werkt aan sociael buurtopbouwwerk. We
hebben er gewerkt met Dennis, Valentijn, Tonny,
Mathias (goe bezig!), Nick en Jef samen met de
‘Vieze Gasten’. Wat we daar zoal gedaan hebben
leest je in onderstaand technisch verslag van
Dennis Hellemans.
De volgende dingen deden we in Gent:
1. Muren afbreken
Er waren veel muren die moesten worden
afgebroken. Dikke zware muren werden
met de drilboor en de hamer gedaan. Er
was één dunne Gyproc wand bij. Daarin
zat glaswol en glasvezel. Deze moest
apart in plastic zakken gedaan worden
waarbij we goed moesten opletten want
glaswol jeukt veel erger dan rotswol
(rockwool).
2. De uitgebroken bakstenen kuisen
De uitgebroken bakstenen die die nog heel
waren, moesten gekuist worden.
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3. De vloer afbreken en een wachtbuis leggen
De vloer moest afgebroken worden voor
het leggen van een wachtbuis. Een
wactbuis is een buis die wordt gelegd
waardoor er later leiding getrokken kunnen
worden. Onder andere telefoon,
electriciteit en water
4. Leggen van afvoerbuizen.
Eerst moest een greppel gegraven worden,
dan de buis erin gelegd. Om de buizen in
mekaar te schuiven werd eerst een beetje
zeep op het uiteinde van de in mekaar te
schuiven buizen worden aangebracht
5. Met de hand mortel maken.
– 150 kg zand nemen (3 zakken van
50 kilo)
– 1 zak cement van 50 kg erbij doen
– Water erbij (2 emmers waarvan in 1
een beetje mortelolie zit – niet te
veel want anders wordt de mortel na
lang mengen te vloeibaar en
onbruikbaarder in plaats van
bruikbaarder om te metselen)
6. Muren metsen
7. Muren voegen
Allen de bovenste horizontale en de
verticale voegen waren belangrijk om de
muur extra steun te verlenen. Het overige
voegwerk was niet belangrijk omdat de
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muur wordt bezet. Er werd ook één
schuine muur gemetst met glasbouwtegels
N.v.d.r. De glasbouwtegels zijn
lichtdoorlatend
8. Vloeren uitbreken
Zand en steenslag werd naar de container
gebracht
9. Electriciteit
De electrische leidingen op de eerste
verdieping moest ontkoppeld worden en na
het in elkaar steken van onderdelen deels
terug aangsloten worden
10.Plafond afbreken
Er moest een heel plafond afgebroken
worden. Platen, glaswol en ijzeren dragers
moesten verwijderd worden. Tenslotte
moest men de verdieping nog 3/4de
losmaken door de planken los te krikken
met een krikstaaf en de planken
vervolgens op de hoogtewerker te leggen.
Nadien werden de planken in een camionet
gelegd opdat ze naar Munte konden
gebracht te worden om daar te dienen als
stookhout

Tussendoor …
Dienen in liefde
Dienstig wenkt een goede daad
overtuigd en onvermoeid
tot een bruikbaar spoor onstaat
dat wie zoekt, ten einde boeit
Waar vergetelheid belet
dat een dankbaar hart God looft
biedt een liefdevol gebed
rust innig diep geloof.
Zinnig voert inkeer en strijd
die geen dienstbaarheid vermeden
tot verzoeing die bevrijdt.
Wordt dienst als geluk beleden
dan wijdt ieder weer meer tijd
wereldwijd aan groene vrede.

Klem Bellinckx
Uit “45 gedichten om te bezinnen”

Agenda
Zaterdag 22 oktober 2005:
Wereldenweekend in Kesselt.
Zaterdag 12 november 2005, 9u00:
Kleine papierophaling in Uikhoven en Boorsem.
Vrijdag 2 december 2005, 19u30:
Algemene Vergadering van Telebouworde vzw in
Heusden-Zolder.
Zaterdag 10 december 2005, 9u00:
Grote papierophaling in Uikhoven, Boorsem,
Opgrimbie en Neerharen.

Adreswijzigingen
Ga je verhuizen?
Laat het ons weten!

Johan Venken
Johan Venken is na veel moeite eindelijk naar
Begië gekomen. Hij blijft waarschijnlijk tot begin
januari in het land. Meer in ons volgend
contactblaadje en op onze website
www.telebouworde.be

Wist je dat ?
Wist je dat ?
- Eduard en Julien de Sleutel een nieuw
kleedje hebben bezorgd.
- Julien alle panelen heeft afgeschuurd en
zuiver gemaakt, zodat hij er zo zwart
uitzag als ‘een koolputter’.
- Eduard, gehuld in zijn witte overall
vervolgens alles geverfd heeft
- De Sleutel er nu weer voor 25 jaar tegen
kan
- Eduard een hele ijverige schilder is, want
ook in de VZW Alverberg is hij de
verbouwde koeienstal aan het schilderen
(of is het nu terug een ‘koeiestal’ zonder
de tussen ‘n’ ?)
- Valentijn ook in de VZW Alverberg allerlei
herstellingswerken uitvoert
- Jef honderd en één telefoontjes pleegt om
voor elke grote papierophaling voldoende
vrijwilligers op te trommelen
- Om een grote papierophaling tot een goed
einde te brengen maar liefst 50 vrijwilligers
nodig zijn en we dus iedereen oproepen
om volgende keer weer mee te doen
- We alle helpers die elke maand of om de
twee maand meedoen ongelofelijk willen
bedanken !

Familienieuws
Voor altijd herinnerd
in liefde
en vriendschap
Voor altijd aanwezig
in woord en geest
Voor altijd verbonden
door onzichtbare handen
Gekoesterd door vrede
gemist, nog het meest
Ten gevolge van een verkeersongeval is van ons
heengegaan Maarten Jaspers, geboren op 5
december 1984 en overleden op 17 juli 2005.
Zoon van Nestor Jaspers en Lucie Vandeninden.
Zij hebben verschillende bouwkampen met ons
meegedaan
Maarten heeft dikwijls aan de papierophalingen
en aan Huize Lieve Moensens meegewerkt

Op 16 september 2005 overleed mevr. Bertha
Paclé, echtgenote van Pierre Fraussen, moeder
en schoonmoeder van Jef Fraussen en Chris
Opdenacker. Grootmoeder van Joren, Ieneke en
Bo Fraussen. Jef en Joren gingen regelmatig mee
papier ophalen.
Op 17 juni is in de ouderdom van 80 jaar Louis
Kerckhoven overleden, vader van Ludo, Marleen
Guido en Kris, die allen hebben meegewerkt op
bouwkampen en andere activiteiten
Wij bieden de beproefde families onze christelijke
deelneming aan en wensen hun veel sterkte.

Telebouworde Limburg vzw
Website: www.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
Website: www.bouworde.be
Tiensesteenweg 157
3010 Leuven
016/25.91.44
Adreswijziging?
Laat het ons weten op volgend adres:
Benny Sohl, Azaleastraat 13 3620 Neerharen
of via email op info@telebouworde.be

