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Voorwoord
Beste Mensen,
’t Is bijna Kerstmis… een periode om even te bezinnen over het
voorbije jaar en eens in ons hart te kijken of het voorbije jaar goed
was of niet. Het Kerstfeest is een boodschap van een nieuw leven
en een nieuwe boodschap. Voor het komende jaar 2006 nemen we
ons voor ons nog beter in te zetten in onze solidariteit met onze
medemens
Zalig Kerstfeest en hopelijk tot op 18 december op de herdenking
van onze overledenen en het samenzijn daarna in De Sleutel.
Johan Engelen

Kerstfeestje
Op zondag 18 december 2005 vieren we ons al traditioneel
Kerstfeestje. Eerst is er om 10u00 een eurcharistieviering
voor onze overledenen in de parochiekerk van Uikhoven.
Daarna is iedereen welkom voor een gezellig samenzijn in
De Sleutel bij soep en een broodje.
Johan Venken zal dan ook vertellen over zijn werk in Congo.

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”
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Verslag zomerbouwkamp deel 2
Twee weken bouwkamp in Kortessem voor VZW de Alverberg werd
een groot succes met Albert, Mathias, Nick, Wim, Dennis, Jef en co.
32 ton kiezel en 7 ton cement werden verwerkt op twee weken tijd,
voorwaar een huzarenstukje. Zoals gewoonlijk hield Dennis weer
alle technische details bij. Hieronder zijn verslag.
De eerste avond hebben we afvalhout op stookmaat doorgezaagd.
Mathias zaagde het hout door met een machientje dat 1/2de
paardekracht had. Dennis zaagde het door met de handzaag en een
houder.
De eerste dag heeben we een leiding gelegd. Van het huis naar de
stallen. Eerst hebben we het asfalt stukgedrild, dan los gekapt en
een greppel graven.
Het werk dat we de andere dagen deden.
Werken in de koeienstal
Vloer borstelen, afval opruimen, gaten drillen in de vloer waar ijzeren palen
geplaatst werden waarin later het koeienrek ging geplaatst worden
Met veel volk en behulp van een katrol die rek rechttrekken
Gaten vullen met beton en goed aandammen
Vloer gieten in drie dagen
Twee rijen stenen metselen onder de koeienrek

Vensters plaatsen (Jan en Peter)
Venster vastzetten door spietjes in de twee richtingen te kloppen om ervoor
te zorgen dat het raam waterpas komt te staan
Stenen errond metselen
Voegen opvullen en vensterhouders vastboren
Venstervleugels ophangen in de scharnieren
Afwerklatjes vasttimmeren zowel van binnen als van buiten
Scharnieren smeren

Aanbrengen van sierpleister die we gekregen hebben (Bert en
Leona)
Muur schrobben met stalen borstel om het mos te verwijderen
De muur instrijken met een voorstrijkmiddel om een betere hechting te
bekomen
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Aanbrengen van de sierpleister met plakspaan (indien te droog: water
toevoegen)
Nadien de steunbalk eronder instrijken met teer

Buiten en binnen electriciteit leggen (Dennis met de ploeg van Jan
Reyskens)
Aftakdraad leggen naar plaats waar de lamp komt
Plank vastboren en schroef erin draaien
Lampenhouder vastschroeven
Draagdraden van lamp vastschroeven
Stroomdraden vastschroeven op de juiste plaats. Dit zijn de aarding, de
neuter en de stroomdraad
Draagplateau vastmaken, buislampen aanbrengen
Lampenhouders van plastic met haakjes bevestigen

Schilderen van het koeienrek (Mathias en bewoner)
Dit moet twee keer gebeuren met antiroest verf

Venster en deurgaten maken
Betonblok doorkappen, voeg wegkappen met hamer en beitel

Vloer betonneren
Mathias maakt beton, met veel personen de beton aanvoeren, Jef maakt de
vloer gelijk en nadien afwerken met platte plakspaan. Wim helpt Jef hierbij

Werken in de kleine stal
Afval en rommel wegzetten naar de grote stal die klaar is
Zijmuur stukdrillen (Guus en bewoner)
Stenen die nog heel zijn naar buiten afvoeren
De mortel van de stenen afkappen met hamer en beitel (door bewoner)
De schone hele stenen opstapelen (door bewoner)
Betonplaten op rolkar stapelen en afvoeren. De hele bijhouden en de
gebroken platen bij het afval doen (door bewoner en Guus)
Nadien de stal eerst wat vullen met afvalgruis waar sleuf is
Vloer betonneren. Terwijl Jef de vloer legde en iedere keer als iemand een
kruiwagen bracht moest Jef telkens het ijzeren net wat omhoog trekken
omdat dit in de beton moet zitten en niet op de steenslag mag liggen omdat
het ijzer anders zijn werk niet doet, namelijk de beton wapenen

Electriciteitswerken (Dennis en co)
Omdat er lichten moesten komen op de plaats waar er venstergaten zaten
moest men planken over de ganse muur. Dit noemt men overbruggingen.
Lampen plaatsen. Werkwijze idem aan grote stal. Tussen de lampen gele
buizen met plugjes vasttimmeren en de stroomdraad erdoor trekken
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Nadien gaat men dit verbinden met de schakelaar.

Werken in de varkensstal
Uitwerpselen van de dieren wegdoen met riek (Dennis). Deze bevonden
zich enkel rond de voederbak en de natste plaats van de stal
Gat in de muur dichtmetselen met blokken (Wim, Mathias en Nick)
Houder maken en nieuwe beton storten voor voederbakken
Aan de buitenkant van de stal betonplaten vastvijzen. Indien nodig delen
slijpen met de slijschijf (Bewoner, Mathias en Nick)

Vloer gieten buiten tussen de 2 stallen
Voedertroggen die er staan met rolkar wegdoen, borstelen, een betonnen
vloer die niet goed is maar vuil is, wordt eerst schoongespoten met de
comprossor (Jef). dan beton draaien (Mathias en Wim) en drie man rijden
op en af met de kruiwagens. Vloer gieten (Jef en Dennis). Water gieten op
de vloer. Met een borstel compactuna op de vloer strijken voor een betere
hechting. Met de rij zig-zag naar links en naar rechts gaan totdat het
moeilijk wordt en dan de rei naar je toe trekken. Tenslotte met de
plakspaan gelijk maken. Dit moet je op je gevoel kunnen doen, dus dat is
het moeilijkst. Als het regent komen er kleine gaatjes in de beton.
N.B. Indien de 2 oppvervlaktes zeer groot zijn die moeten gebetonneerd
worden, dan brengt met tussen het oude en het nieuwe deel een laag
roofing aan. Dit zorgt voor het uitzetten van de beton in de zomer en het
krimpen in de winter

Ingang maken van de stal
Uitdrillen met drilboor, palen herzetten van het kippenkot. Dit gebeurt met
een kraanmachine die de nieuwe palen in de grond duwt. De plaats waar de
ingang kwam moest opnieuw worden gelegd want er staken ijzers uit die
zeer gevaarlijk waren
Als de kraan het afval naar de weg deed, waren er sommige dikke palen bij
van gewapend beton die de kraanmachine niet stuk kreeg en alleen met de
zware hamer konden stuk geslagen worden

De aanleg van een vloer ander het afdak
Met de kraanmachine wat ruwe stenen eruit trekken, drie gleuven graven
om baren in te leggen, iedere baar vastmaken met mortel, gestabiliseerde
zand erop aanbrengen en dalstenen neerleggen en rustig nazien want er
waren twee diktes
Uitgegraven steenslag nog in de kraanmachine scheppen zodat hiermee de
weg naar het veld hiermee verhard kon worden.
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De spots op Robert Vanweert
Ludo kon onlangs Robert Vanweert strikken voor een interview.
Het is op een druilerige, mistige maandagmiddag dat ik me richting
Vlijtingen begeef. Tiidens de autorit denk ik steeds aan deze
“kleine” grote, die op zo’n leeftijd nog geregeld meeging op
bouwkamp. Ja, meeging, hij vond het nu het geschikte moment om
te stoppen. Thuis bij Robert Vanweert aangekomen, brandt
ouderwets gezellig de haard met een krakend houtvuur. Ik neem
aan, beste lezers, dat velen onder U Robert niet kennen, toch heeft
deze kranige zeventiger bijna ieder jaar aan een bouwkamp
meegedaan.
Robert, hoe is het met U, want dat mogen we toch wel
vragen hé?
Met mij is het redelijk goed hoor, ik heb nog een heel goede
gezondheid, wat ik liefst vanal nog een tijdje zo wil houden, begrijp
je?
Ja, Robert, toch ben je één van de oudste, misschien wel
dé oudste bij Telebouworde Limburg?
Ik denk het wel, ik ben op 26 oktober 75 jaar geworden, en kan me
niet indenken dat er nog iemand ouder is.
Robert, heb je ook gezorgd voor nageslacht?
Nee, dat kan ik niet, omdat ik ongehuwd ben gebleven. Vroeger
moest ik werken, meestal bij de F.N. in Herstal als metaalbewerker,
en je weet, dat was toen ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, zodat
ik in feite voor meisjes en/of vrouwen weinig tijd overhield.
Hoe ben je dan in contact gekomen met bouworde?
Op één van mijn weinige vrije avonden die ik had, ben ik in 1968
eens naar een vrijetijdsbeurs gegaan, hier in ’t dorp. Daar was toen
ook een infostand van Bouworde Leuven met Martin Cleuren, die mij
toen kon overhalen om eens in mijn verlofperiode mee te gaan op
bouwkamp ergens in Duitsland.
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Dus in 1968 ging je toen voor de eerste keer op bouwkamp?
Ja, Martin Cleuren had alles netjes geregeld hoor. Ze kwamen me
toen hier ophalen met een busje, en reden toen naar Oettinghausen,
waar we zo’n drie weken gewerkt hebben aan een
binnenhuisinrichting.
En toen was het ijs gebroken zeker? Vanaf toen was je
niet meer tegen te houden in je verlofperiode?
In 1969 kwam iemand van Neerpelt, Rick van Schaesen om me te
overhalen opnieuw in te schrijven voor een bouwkamp.
Zag je dat toen zitten?
voor 2 à 3 weken?

Zo heel vreemd in een ander land

Eerst niet zo hoor, maar toen Rik kwam, daar had ik kennis aan, kon
het niet snel genoeg vakantie zijn. We zijn toen naar Duitsland in
Ellwangen-Jagst gegaan. Deze mensen hadden ook nog in Tirol
(Oostenrijk) een opvang voor kinderen. Dat was in de bergen daar,
we zijn daar toen zo’n 8 à 10 dagen gebrleven. Daar deden ze de
beton voor de kelder naar boven via de kabellift. Dus onder in het
dorpje werden grote bakken gevuld met beton, en zo werd dat met
het kabelspoor naar boven getransporteerd tot op de plaats. Dat
was toen ook hard werken hoor. Maar vanaf toen ging ik geregeld
mee op bouwkamp ergens in Europa.
We zijn nu toch bezig, overloop het lijstje eens?
1970: St.-Didier De Bois in Frankrijk,
1971: Zagreb in Joegoslavië,
1972: Herrnsheim-Worms in Duitsland,
1973 en 74: ‘Lucelle in Frankrijk,
1975: Haumbourdin in Frankrijk,
1976: Hippach in Oostenrijk,
1977: Raabs/Thaya in Oostenrijk,
1978: Ellersdorf-Graz in Oostenrijk,
1979: Aubagne in Frankrijk,
1980: Neuwied in Duitsland,
1981: Kroffelback in Duitsland.
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In 1982 en 1983 heb ik een pauze genomen.
Amai zeg, wat een indrukwekkende lijst…
Ja, dat kun je wel zeggen, vind ik. In 1984 ben ik dan op prépensioen gegaan, en toen ben ik 4 weken op bouwkamp geweest in
Portugal, in Coimbra. Dat was met de trein van Brussel tot in
Bordeaux met meer dan 100 vrijwilligers, en daar werd dan de
verdeling gedaan, zodat wij met een groepje van 7 (studenten)
verder konden reizen naar Portugal.
Was je toen ook vertrokken voor een tweede lange reeks
bouwkampen?
Ja, dat kan je wel zeggen. Na Portugal in 1984 ging ik in 1985 naar
Modena in Italië en in 1986 naar Braunschweig in Duitsland. En
toen was er weer een pauze, ik had er toen echt genoeg van. Maar
in 1993 deed zich een mooie uitdaging voor: we konden namelijk
naar Rusland op bouwkamp gaan, en ja, dat kon ik niet weigeren.
Naar Rusland, vertel eens?
Ik weet het nog goed, ze kwamen me toen hier ophalen, en namen
in Brussel de trein naar Rudno in Lviv, op enkele tientallen
kilometers van de grens met Polen. We zijn daar 3 weken geweest
in een soort vakantiehuis voor de communistische jeugd. Veel
opruimen daar, het was allemaal onderkomen en het lag ver van het
centrum verwijderd.
Voor wat moest het daar dienen, dat tehuis?
Daar werden studenten in ondergebracht die daar 5 jaar kunnen
studeren voor othodoxe prietser. Het gekke is dat deze priesters
mogen trouwen, iets wat wij niet gewoon zijn. Ze kregen daar
bezoek van hun mama en kinderen.
Na Rusland schrijven we 1994?
Ja,m in 1994 ben ik naar Putte in Nederland geweest, in 1995 naar
Boechout (Antwerpen) en vanaf toen ben ik steeds in België met Jef
Gerets op bouwkamp geweest. In 1996 in Vliermaal, in 1997 in Mol
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en in 1998 en 1999 in Munte (Christoforusgemeenschap) bij Roland
en Diane.
We zijn nu de tel kwijtgeraakt Robert, maar hoeveel zijn
er dat nu samen?
Vanaf 1968 ben ik ongeveer 25 keer op bouwkamp gegaan. Maar
zoals eerder gezegd, ik ben nu al enkele jaren gestopt. Het is goed
geweest. Ik ben nu 75 jaar, en na 25 keer is dat een mooi getal om
te stoppen. ik zeg altijd: je kan beter stoppen als je zelf kan kiezen,
dan dat je op een gegeven moment verplicht bent om te stoppen.
Hoe kijk je daar nu op terug Robert?
serieuze periode geweest in je lange
vrijwilligersloopbaan?

Het is toch een

Ja, ik ervaar dit als geweldig verrijkende momenten in mijn leven,
en wanneer ik ‘t moest herdoen, ik zou er zeker opnieuw aan
beginnen. Ik heb wel goede en minder goede herinneringen, maar
dat zal iedereen wel hebben die mee op bouwkamp gaat. Maar ik
leg me daar nu bij neer. Ik heb een beslissing genomen waar ik
volledig achtersta. Ik geniet nu van mijn oude dag thuis waar ik nog
altijd mijn werk heb. Ik ben nog nooit ziek geweest, ben nog nooit
in een ziekenhuis geweest … hout vasthouden … maar ik heb er
goede moed in, en dat is wat nu telt.
Tijdens het terug naar huis rijden, dacht ik vaak terug aan Robert.
Wat een bezieling en vreugde in zijn vrijwilligerswerk, zich steeds
weer voor die kansarmenen/of minderbedeelden engagreren.
Robert, we wensen je nog vele gezonde jaren en vreugdevolle
momenten bij je familie in Vlijtigngen. Je bent een “kleine” grote
heer en een voorbeeld voor iedereen bij telebouworde. Ik ben trots
dat ik je ontmoet heb, zeker weten.
Interview: Ludo Maes.
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Agenda
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.
Zondag 18 december 2005, 10u00: Eurcharistieviering voor onze
overledenen in de parochiekerk van Uikhoven.
Vanaf 11u00: gezellig samenzijn in De Sleutel bij een hapje en een
drankje, tesamen met Johan Venken die vertelt over zijn werk in
Congo.
Zaterdag 14 januari 2009, 9u00:
Kleine papierophaling in Uikhoven en Boorsem.

Adreswijziging
Ga je verhuizen of wens je het contactblaadje niet meer te
ontvangen? Laat het ons weten!
De nodige adressen staan op de achterzijde.

Familienieuws
Op 22 augustus 2005 overleed te Neerharen Maria Welkenhuysen.
Wijlen Jean Maesen, haar echtgenoot heeft vele jaren met ons
meegewerkt en papier opgehaald. Jean haalde mee de barak in
Duitsland op die nu De Sleutel is. Ook haar schoonzoon Giel
Hermans heeft met ons meegewerkt.
Op 18 november 2005 overleed te Wellen Luc Vanolst. Luc woonde
een tijdje in De Sleutel en heeft met ons meegewerkt.
Wij bieden de beproefde families onze christelijke deelneming aan
en wensen hun veel sterkte.
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Wist je dat
Albert, bewoner op de hoeve Alverberg dagelijks tientallen
keren naar de kippen loopt om eieren te rapen ?
Hij het erg vindt dat de kippen in deze periode minder eieren
leggen ?
Hij nu dus maar de eieren verkoopt die nog warm zijn, vers
van de kip ?
We in het dagcentrum voor gehandicapten Mané in
Opgrimbie zijn begonnen met het aanleggen van een
oefenterrein voor rolwagengebruikers ?
Benny enkele maanden geleden geopereerd werd maar zich
daar niet door laat tegenhouden en nu alweer dagelijks
meewerkt ?
Eduard dagelijks klaar staat om mee te werken samen met
Valentijn, Geert, Timmy, Amid en Jef?
Er bij de Zusters in Neerharen kalenders van Bond Zonder
Naam gekocht kunnen worden ?
Dat we tevens kaarsen van Bond Zonder Naam verkopen in
De Sleutel ?
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Telebouworde Limburg vzw
www.telebouworde.be
info@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
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
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