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Voorwoord
Beste Mensen,
Het is al een tijdje geleden dat er nog een Contactblaadje bij jullie in de bus
lag. Het is iedere keer weer heel wat werk om dit samen te stellen, en als
er dan ook maar iets tussenkomt (bijvoorbeeld een baby), dan wordt dat
allemaal wat moeilijker. Juist, ik ben dus onlangs papa geworden van een
flinke zoon.
Omdat het tweemaandelijks laten verschijnen van het Contactblaadje
hoedanook al erg moeilijk werd, was er nood aan een structurele oplossing.
We hebben daarom, na overleg binnen de Raad van Bestuur, beslist om de
frequentie waarop het Contactblaadje verschijnt aan te passen. Jullie zullen
dus nog steeds het vertrouwde Contactblaadje in de bus krijgen, maar vanaf
nu 3 maal per jaar in plaats van elke 2 maanden.
Enkele weken geleden vierde SIBO Heusden zijn 50-jarig bestaan. Wij
wensen hen allen een dikke proficiat met de viering van 50 jaar getuigenis
van inzet voor kansarmen. Vele jaren hebben wij met hen mogen samen
werken op bouwkampen en aan projecten in eigen streek. Bovendien zijn
ze altijd een grote steun geweest bij de papierophalingen. Hopelijk mogen
wij nog vele jaren met hen samenwerken !!
Over het ontstaan en de geschiedenis van SIBO kan je verderop in het
Contactblaadje lezen.
En tenslotte willen we iedereen die kan en wil, uitnodigen voor het jaarlijkse
zomerbouwkamp, dat dit jaar in Gent doorgaat bij Mon en de Vieze Gasten,
maar ook daarover meer enkele bladzijden verder !
Johan Engelen,
voorzitter
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De spots op : Jochem Maes
Jochem is sinds 1 februari 2006 aangesteld als
onze nieuwe medewerker in de Sleutel.

Zoals in het vorige blaadje beloofd, zouden wij alle lezers van het
Contactblaadje inlichten over de nieuwe mensen die Julien Beckers en Chris
Vandeninden zouden opvolgen.
De opvolging van Chris (als secretaris van de VZW) verloopt zeer
voorspoedig, want na de goedkeuring van de Algemene Vergadering, werd
Inge Verheyen onze nieuwe secretaris.
Inge is een waardige opvolger voor Chris, vandaar dat tijdens de
eerstvolgende nummers van het Contactblaadje wij ook Inge zullen
voorstellen in deze rubriek.
Ook de opvolging van Julien in de Sleutel is omzeggens vrij snel gegaan,
omdat …… we in feite niet al te ver moesten gaan zoeken.
Vandaar dit interview in het teken van onze kersverse werknemer, namelijk
Jochem Maes van Opgrimbie !!
Jochem, voor de mensen die u nog niet zo goed kennen, wat zijn uw
kenmerken, wat valt er zo aan u op ?
Wel ik ben nogal groot uitgevallen, zo’n 1,91 cm welgemeten.
Verder heb ik kastanjebruin haar en bruine ogen. Ik ben nogal ’n stille,
alhoewel ik voor mijn mening uit kom.
En ik ben net op 14 februari dit jaar … 20 jaar geworden.
Wat zijn jouw hobby’s ?
Voetbal staat centraal, ik speel graag zelf eens een matchke, en ik ga
geregeld kijken met mijn vader naar Club Brugge. Verder computer ik thuis
veel, ook al eens MSN-en. Ook in de keuken thuis sta ik graag een potje te
koken.
Je bent nu dus 20 jaar, heb je ook nog ergens anders gewerkt ?
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Jawel, ik heb eerst een stage-opleiding gedaan in de keuken van het OPZRekem als hulpkok, daar heb ik trouwens voor gestudeerd. Daarna ben ik in
september 2005 aan een opleiding begonnen in het Sociaal Bedrijven
Centrum Maasmechelen (S.B.C.Maasm.), in de ploegdienst van het
groenonderhoud, dit tot januari 2006 dus.
Van in de keuken naar het groenonderhoud, dat is van binnen naar buiten
he, dat is toch een hele verandering, of niet ?
Ja, zeg dat wel, want (zucht eens diep) ik vond maar geen werk in de
horeca, daarom ben ik toen overgestapt naar de groendienst van de
gemeente omdat ik daar misschien een betere kans zou vinden op werk.
Nu dus van start in de Sleutel als magazijnmedewerker.
Ok, ook nu weer een hele andere richting, het is ook zo moeilijk als jongere
werkzoekende om een aangepaste job te vinden. Nu dus in ’t magazijn in
de Sleutel en in ‘t algemeen. Dat moet kunnen, ik zal er het beste van
maken hoor, alhoewel Julien opvolgen geen lachertje is, want Julien … dat
was buiten categorie.
Hopelijk gaat niemand ons vergelijken, want dat zou zeker niet serieus zijn
he.
Ken je de werking van de Sleutel ?
Ja, ik kom regelmatig (met mijn ouders) in de Sleutel
De Sleutel is voor mezelf een locatie voor kansarmen, die we proberen te
helpen op allerlei gebied.
Ken je Idalie en Albert, je nieuwe collega’s?
Ik ken ze beiden van ziens, echt kennis gemaakt hebben we nog niet, (het
is nu 18 februari 2006 tijdens dit gesprek), maar dat komt wel hoor. Het
zijn ook deze 2 personen die aangewezen zijn om me in het begin wegwijs
te maken.
Ken je Telebouworde in ‘t algemeen?
Jazeker, want ik ben op zeer jonge leeftijd al begonnen (zo’n 7 á 8 jaar
geleden, dus op 12 á 13 jarige leeftijd) mee papier op te halen in Opgrimbie
en Uikhoven. Ook ben ik zo’n 3 keren mee op bouwkamp geweest, 2x in
Munte en 1x in Maasmechelen (Rode Kruis). Ik ben zeker op de hoogte van
de werkzaamheden bij Telebouworde en de Sleutel!
Tot slot Jochem, heb je ook al een partner?
Momenteel nog niet, maar…ik blijf zoeken hoor, want wie zoekt die vindt !!
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En met deze woorden willen we graag besluiten.
Wij wensen Jochem het allerbeste toe in zijn nieuwe job binnen onze
werking. Wij gaan na verloop van tijd zijn voorganger eens opzoeken in
Gellik, maar … dat is voor later, want alles komt op zijn tijd.
Wij wensen Jochem alvast veel succes op zijn zoektocht naar een partner,
de meisjes zijn verwittigd : Jochem is op jacht.
Verslag Maes Ludo

Verslag bouwkamp Munte
Van 21 tot 28 mei 2006 trokken Jef en nog enkele vrijwilligers naar Munte
om er een muurtje te metselen. Ze vierden er ook het 21-jarig bestaan van
de Christoforusgemeenschap. Jef schreef voor ons een kort verslag.
Ze wachten ons op, Valentijn en Jef, om de de muurtjes aan de straat te
metselen. Samen met Tonny en Vera en tussendoor kregen we nog hulp
om bij te brengen en op te ruimen van Johny, Lieve, Robby, Dirk en Roland.
Vijf dagen goed doorwerken en de muurtjes stonden recht, met hun
ezelsrug erop ... Een steens muurtje in kruisverband, voor Valentijn een
grote meevaller om hieraan te mogen meewerken. En Jef blij dat Valentijn
erbij was.
De Christoforusgemeenschap vierde hun 21-jarig bestaan. Een project waar
door de jaren heen veel vrijwilligers aan hebben meegewerkt op
bouwkampen. Wij zjn blij om daaraan te hebben kunnen meewerken, met
een fantastische samenwerking met bewoners en personeel. Vooral met
Roland, Diane, An en Vera. Het is al begonnen in 1989 als 1 e bouwkamp,
eerst aan de Asselkouter en later aan de Handboog. Een project om U
tegen te zeggen. Ik zou zeggen : dikke proficiat en veel dank om te helpen
bij het papierophalen.
Jef
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Bouwbroeders 50 jaar
Op 26 februari van dit jaar, namelijk 2006, bestaan wij 50 jaar.
Wij vieren dit op 27 mei in de hoop dat het weer dan mee wil.
Wij hopen dat veel parochianen van de St. Willebrordus, samen met
bisschop Patrick en vele oud-bouwgezellen er die dag bij zullen zijn. Mag ik
een beetje geschiedenis vertellen.
Op 26 februari 1956, stond de “fahrende Kirche” van Oostpriesterhulp in
Tongerlo klaar voor het grote avontuur !
Zes jonge mannen, kandidaat bouwbroeders, stapten in, samen met pater
Paulus, onze novice meester. De “Spekpater” Werenfried van Straeten, de
stichter, zegende het groepje. Bestemming was de St.-Florian in de bergen
van Kärnten in Oostenrijk. De algemene bouworde was toen al 3 jaar jong.
Verschillenden van ons waren al bouwgezel geweest op zomerbouwkampen
bij vluchtelingen in Duitsland, of werkten als vrijwilligers bij O.P.H.
Hoog in de bergen in Kärnten was er niets te bouwen, maar wij kregen een
bos toegewezen waar wij bomen mochten kappen. Toen wij daar 14 dagen
aan ’t werk waren kwam het uit dat wij in een verkeerd bos zaten, maar die
40 bomen lagen tegen de grond ! Een goed begin voor een nieuwe orde !
Pater Werenfried kwam er aan te pas en wij mochten de bomen hebben !
De voormiddagen kregen wij Godsdienst van P. Paulus. Wij leerden Duits,
baden het rozenhoedje in 5 talen want Werenfried had grote plannen met
ons, en wij gingen met apostolische ijver bij een boer werken die het niet
meer zag zitten. Toen het zomer werd begonnen onze handen te jeuken
naar den bouw. Pater Werenfried was akkoord.
Hij had zelfs een prima bouwkamp in Herleshausen aan het ijzeren gordijn.
Inpakken en wegwezen. Bij pater Heino en Schwester Maria en de vele
vluchtelingen voelden wij ons prima thuis.
Het Sint Elizabethheim, voor vrouwen die veel geleden hadden onder de
oorlog en bezetting, moest afgebroken worden. Ook een nieuw kerkje met
boven 7 kamers voor vluchtelingen. Werk genoeg, zelfs voor mannen als
onze Georges die altijd een zittend werkje zochten. In het najaar kwamen
de 2 gebouwen in ruwbouw klaar, mede dank zij sterke groepen zomerbouw
gezellen o.a. novicen van de paters van Scheut en andere orden. Vele
avonden werd er verbroederd met de jonge Duitsers, en hun Heimat
liederen zongen wij rap zo goed als zij zelf.
Na de winterperiode was de groep alweer te vinden in Waldkappel, de
grootste werf van de bouworde ooit. Van 1954 tot 1957 werkten hier 2.500
bouwgezellen. Het project was de St.-Bonifaciussiedlung voor
vluchtelingenfamilies. Zo vlogen de maanden voorbij en onze groep van
permanente bouwgezellen, of bouwbroeders groeide. Tot 23 in het topjaar.
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En Afrika wachtte. In 1959 vertrokken de 3 eersten naar -toen nog-Belgisch
Kongo. Later een groepje naar Togo en Tanganyka.
In Kongo was pater Jaak Mevis van Lummen onze aalmoezenier. Jaak
organiseerde reeds bouwkampen in1957 met Kongolese studenten en
seminaristen. Dat het rappe mannen waren bewezen zij toen een stelling
van benzinevaten omviel en allen nog, zo vlug waren om op de muur te
springen. Blanken had men zeker moeten zoeken op de grond, tussen de
vaten !! In Kongo werd officiëel de AZCB gesticht, (de Kongolese
Bouworde). Wat later de Kongolese tak van de bouwbroeders, sociale
woningen, bouwhulp aan parochies, en missieposten, centrale garage van
het bisdom Mhuji – Mayi –Coöperatieven van zelfbouwers !
In 1965–1966 werd er gewerkt aan het centrum van de Internationale
Bouworde, hier in de Kapelstraat.
De gemeente Heusden had ons gratis 3 hectare mooie bouwgrond
geschonken.
Ook de bouwbroeders bouwden er hun eigen huis na 11 jaar rondzwerven
van bouwkamp naar bouwkamp in de zomers en overwinteren in een oud
kasteel in Spalbeek, het Volkstehuis in Hasselt, of Meyland hier. Tijdens de
bouw in de Kapelstraat woonden wij in een oude legerbarak ter plaatse, en
bij Fons Lemmens in het kiekenkot. Tanske trakteerde elke dag met stapels
lekkere wafels. Daarbij hadden ze 2 pronte dochters die al evenveel
aantrokken als de wafels. Alle bouwgezellen waren ook niet van zin om
levenslang celibatairs te blijven zoals de bouwbroeders. Bij de
“bouwbroeders” waren mannen uit verschillende landen, zo b.v. Hans
Ulleman uit Den Haag.
Hans was van welgestelde ouders, zonder iets aan Hans te zeggen was zijn
vader eens komen kijken wat zijn zoon uitspookte.
Graven en metselen en betonneren, het zegde die welgestelde man niet
veel. Zijn rapport bij moeder Ulleman zal wel navenant geweest zijn, want
toen Hans de volgende keer in verlof kwam zei zijn moeder : “ Hans je zou
toch beter een roeping met standing kiezen.”
Waar wij ook werkten, tot Kongo toe, wij komen altijd graag terug naar
Heusden, hier zijn wij thuis. De mensen en de parochie zijn ons lief
geworden. Zeven jaar geleden fusioneerden wij met Poverello, waar wij nog
geen spijt van hebben. Veel activiteiten, veel werk !
Maar groeide onze groep ook geestelijk ?
Waren zij getuigen van de goede boodschap van Jezus, broers van de
mensen in nood ? Niet alleen materiële hulp, maar echte “vrienden? “. Geen
getuigen met vele woorden maar met een grote waardering, respect en
bewondering voor de mensen in nood. Om het met de woorden van Charles
de Foucould te zeggen :
“kleine, universele broeders van Jezus, en van alle mensen,vooral van
mensen in nood !
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In Kongo werd dat heel concreet : “Kleine broeder zijn van de
straatkinderen en van de armsten”. Met en voor hen werken aan
menswaardig leven en schoner mens zijn. Samen met vele medewerkers ,
zwart en blank, op het veld en op het thuisfront. Ik denk hier aan de zusters
die ons 4-maandelijks een dikke duizend “nieuwsbrieven” drukken en aan St
Vincentius. Blijven ijveren, in gebed en dagelijkse zorg, in goedheid en
liefde, en iedere avond stil bidden. “Heer Jezus Christus, zie onze goeden wil
om naar uw woord de lasten van broeders en zusters te dragen”.
Zie ons verlangen om in liefde te leven, aanvaard in de avond het offer van
onze vermoeidheid in de dienst van Uw Rijk.
Zegen de Bouworde en Poverello en onze parochie en alle mensen die wij in
ons hart dragen.
Dank aan u allen en aan
Harry, Frans Wellemans, Richard en Appie in Kongo.
Frans Dens

SIBO

Heusden.

Feest van de vrijwilliger op 3 juni 2006
Het feest voor de vrijwilligers, in het C.C. Lanaken op zaterdag 3 juni, was
een mooi verlengsstuk van het feest verleden jaar. In grote getale kwamen
de vele vrijwilligers naar hun feest. In zijn toespraak dankte burgemeester
Alex Vangronsveld de aanwezigen voor hun nimmer aflatende inzet ten
goed komend aan de vele Lanaker verenigingen. Hun onbetaalde en
onbetaalbare inzet mag dan ook eens per jaar beloond worden met een
eigen feest.
Dirk Denoyelle , stemmenimitator van politici en artiesten bracht de
aanwezigen in de stemming met zijn sketches en zang.
Er waren een 700 vrijwilligers op deze uitnodiging ingegaan. Het is een fijn
feest geworden. De nodige drank heeft er rijkelijk gevloeid. Aan de
hongerige magen is er ook volop gedacht. Er waren 4 standjes met heerlijke
broodjes van diverse pluimages.
Samen met Eduard Teugels heb ik onze vereniging vertegenwoordigd.
Eduard heeft genoten van de drank en spijs. Waar heb ik gehoord dan
Eduard niet graag eet en geniet ? Dit heeft hij in ieder geval vandaag
weerlegd.
Hopelijk wordt er volgend jaar een verlengstuk aan dit mooie feest gebreid,
waar we hopen op een grotere vertegenwoordiging van vrijwilligers van
onze organisatie.
Luk Poismans
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Zomerbouwkamp 2006
Het bouwkamp heeft dit keer plaats in Gent ‘bij de Vieze Gasten’. ‘Bij De
Vieze gasten’ is een project dat opgestart is door Mon Rosseel (Vuile Mon en
de Vieze Gasten). Het is een sociaal-artistiek project dat de middenweg
houdt tussen buurtontwikkeling en cultuur. Zij brengen podiumkunsten met
en voor de buurtbewoners, hebben een buurt-fotoclub, fanfare, zijn een
ontmoetingsplaats, …
Op dit ogenblik is ‘bij De Vieze Gasten’ gehuisvest in een oud industrieel
magazijn in het centrum van de buurt De Brugse Poort te Gent. Omdat het
gebouw niet voldoet aan de noden van ‘bij De Vieze Gasten’ heeft men
besloten renovatie- en uitbreidingswerken uit te voeren aan het gebouw.
Voor het nieuwe gebouw zoeken ‘bij De Vieze Gasten’ dit project een
bijzondere meerwaarde te geven door van de uitbreiding een energetisch
passief gebouw te maken. Een passief gebouw is een gebouw dat ongeveer
70% minder verwarmingsenergie verbruikt dan een gewone nieuwbouw.
Om de isolatie te kunnen plaatsen, is het gebouw opgevat als een
houtskeletbouw. Deze zal tijdens het bouwkamp, van 9 juli tot 30 juli 2006,
gebouwd worden.
Wie enkele dagen of langer mee wil gaan, gelieve een seintje te geven voor
einde juni. Je kan telefoneren naar Jef Gerets (089/71.56.87 0478/75.33.15) of een mail sturen naar johan.engelen@telenet.be
Jef
Adres:
Bij de Vieze Gasten
Reinaertstraat 125
9000 Gent
Telefoon: 092/37.04.07
Telefoon Marc: 092/33.80.78
Zie ook onze website www.telebouworde.be
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Agenda juni - november
Let op: de papierophaling in Opgrimbie is van maand gewisseld !
Zaterdag 10 juni 2006, 9u
Papierophaling in Neerharen, Boorsem en Uikhoven.
Zaterdag 8 juli 2006, 9u
Papierophaling in Opgrimbie, Boorsem en Uikhoven.
Zondag 9 tot zondag 30 juli 2006
Zomerbouwkamp bij "Mon en de Vieze Gasten" in Gent, waar we aan een
passiefbouw zullen werken voor de buurtwerking van De Vieze Gasten. Zie
elders in dit Contactblaadje voor meer informatie.
Zaterdag 12 augustus 2006, 9u
Papierophaling in Neerharen, Boorsem en Uikhoven.
Zaterdag 9 sepetmber 2006, 9u
Papierophaling in Opgrimbie, Boorsem en Uikhoven.
Zaterdag 14 oktober 2006, 9u
Papierophaling in Neerharen, Boorsem en Uikhoven.
Zaterdag 18 november 2006, 9u
 NIET op 11 november wegens de feestdag van Wapenstilstand !!
Papierophaling in Opgrimbie, Boorsem en Uikhoven.

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 2006.

Steunen ?
U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen ?
Voor elke bijdrage, hoe klein ook, zijn we U dankbaar !
Rekeningnummer 735-3620362-19
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Familienieuws
Geboorte
De wind
Die fluistert zacht je naam
Wie luistert kan het horen
De vogels
Zingen ’t hoogste lied
Omdat jij bent geboren
Op 18 maart 2006 werd Simon Engelen geboren, zoontje van Johan Engelen
en Hilde Desmidt. Het brandpuntje van hun liefde was meer dan welkom!
We wensen onze voorzitter een dikke proficiat !
Overlijden
Tijd is alles
Tijd is niets
Alles komt op zijn tijd
De tijd is nu gekomen
Op 20 maart 2006 ging Stien Slootmaekers van ons heen. Stien was de
moeder van Harry Welkenhuijsen. Harry haalt al jaren met ons mee papier
op.
Op 10 mei 2006 overleed Jean Vankan. Jean was de schoonvader van Luk
Poismans, voorzitter van de Sint-Vincentius vereniging en sinds kort ook lid
van onze Raad van Bestuur.
Op 24 mei moesten we afscheid nemen van Nico Gerets, schoonvader van
Guy Paenen. Guy is een trouwe medewerker bij de papierophalingen en is
lid van de Raad van Bestuur.
Op 25 mei overleed Emma De Moor. Zij was de grootmoeder van Inge
Verheyen, secretaris van de vereniging.
Wij bieden de beproefde families onze christelijke deelneming aan en
wensen hun veel sterkte.
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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, bouwkampen tot 30 jaar
www.bouworde.be
Tiensesteenweg 157, 3010 Leuven
016/25.91.44

Her&Der, bouwkampen van 31 tot 71 jaar
www.herender.be
Tiensesteenweg 157 bus 2, 3010 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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