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Voorwoord
Een afscheid dat geen afscheid is.
In het vorige Contactblaadje stond een afscheidswoordje van Johan Engelen
als voorzitter, die nu opgevolgd is door Robert Bossus. Gedurende meer
dan 5 jaar heeft Johan onze vereniging geleid als voorzitter en ons doorheen
een moeilijke periode geleid. De overgang van feitelijke vereniging naar
vzw was een lange weg met vele hindernissen.
Johan heeft ook verschillende bouwkampen gedaan in Roemenië en België.
Hij werkte mee aan de papierophalingen ondanks de vele kilometers die hij
moet rijden. En hij doet dit nog steeds.
Nu staat hij in voor de boekhouding van de vzw. De maandelijkse
inkomsten en uitgaven bijhouden is een hele klus. Maar dankzij de
moderne communicatiemiddelen is het mogelijk om dit alles van op een
grote afstand toch netjes bij te houden.
Johan, bedankt voor alles wat je tot nu toe hebt gedaan en nog steeds doet.
Hopelijk kunnen we nog lang op je stipte kundigheid rekenen.
Het ga je goed daar in het Oost-Vlaamse Assenede.
Onze nieuwe voorzitter Robert Bossus regelde tot hiertoe alles in verband
met de papiercontainers. Bij deze willen we hem welkom heten als
voorzitter en bedanken voor het aanvaarden van deze taak. We wensen
hem veel energie en een fijne ploeg om mee te werken.
Jef Gerets,
Ondervoorzitter Telebouworde vzw
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Klem Bellinckx : 50 jaar priester
Klem Bellinckx vierde onlangs zijn jubileum voor 50 jaar priesterschap. Jef
Gerets schrijft voor ons over hoe de samenwerking met Telebouworde
Limburg allemaal begonnen is.
In het jaar 1966 hebben wij, Jozefa en ik, voor het eerst contact gehad met
Klem, toen aalmoezenier van Bouworde. In juli 1967 hebben we ons eerste
bouwkamp gedaan. We hebben gebouwd aan een moskee voor Marokkanen
in Hoboken. Als hulp in de keuken was er Maria Verhelst uit Wommelgem,
waar wij nu nog steeds contact mee hebben.
Op alle bouwkampen waar we geweest zijn, hebben we Klem mogen
ontmoeten. Hij kwam enkele dagen of soms zelfs een hele week met ons
meewerken. Meestal waren er dan enkele eucharistievieringen samen met
de mensen waarvoor wij werkten. Het waren intense en fijne momenten
met de ganse groep, jongeren, volwassenen en gehandicapten. Maar het
waren soms ook lange dagen werken.
In 1970 is Klem begonnen met tele-kernen, waaronder ook die van
Neerharen. Van dan af hadden de samenkomsten thuis plaats, om
werkafspraken te maken en te kijken waar we het best konden helpen.
In 1980 hebben wij een barak gekregen van het leger zodat wij van dan af
meubels en bouwmaterialen konden opslaan om mensen te helpen die het
moeilijk hadden. En op de samenkomsten die nu in de Sleutel
plaatsvonden, was Klem steeds aanwezig.
Ondertussen was Klem tot pastoor benoemd in Stotert, een dorpje tegen
Olmen. Er was nood aan een ruimte voor de verenigingen. Op vraag van
Klem hebben we tijdens een bouwkamp een zaal gebouwd samen met de
mensen van de lokale K.W.B. In drie weken tijd was de zaal klaar.
Metselen, voegen, vloer leggen, tegels zetten en het dak erop. Een
samenwerking van de bovenste plank.
Wij willen Klem van harte danken voor de vele contacten en
aanmoedigingen en de vele jaren dat wij met hem hebben mogen
samenwerken.
Wij wensen Klem nog een goede gezondheid en vele mooie jaren.
Tekst : Jef Gerets
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Wist je dat ...
Gino Roox al bijna een jaar lang elke voormiddag in de Sleutel komt
meehelpen als vrijwilliger.
Elke dinsdag Jos Beckers en elke donderdag Timothy Stanavogailos een
handje komen toesteken.
Johan Venken terug in het land is en dit tot 7 november. In het volgend
Contactblaadje kan je weer een verslag van hem lezen.
Jef en enkele medewerkers in augustus een week naar Munte zijn getrokken
om bij Christoforus een terras aan te leggen.
Peter Opdenacker (17 j) een hele week heeft meegewerkt in Munte en ook
Valentijn enkele dagen is komen helpen.
De foto’s van het wijkfeest met de barbecue te bekijken zijn op
www.telebouworde.be. Klik door naar “kampverslagen” en dan “2008”.
In Kortessem gewerkt wordt aan de afwerking van een winkelruimte die
dienst zal doen voor de verkoop van hoeveproducten en producten van de
Wereldwinkel.
Palmyre binnenkort weer start met de verkoop van kalenders en kaarsen
ten voordele van Bond zonder Naam. Vanaf 14 november 2008 kan je elke
vrijdag tussen 13u00en 17u00 terecht in de Sleutel.
Eduard, Jochen en Gino de voorgevel van de Sleutel een nieuwe laag verf
hebben gegeven.
Eduard intussen verhuisd is naar een studio in Smeermaas.
De lokalen van SIBO Heusden omgebouwd werden tot ontmoetingscentrum
“ De Bark” voor Poverello. Op 4 oktober is er de officiële opening.
Wie in armoede leeft gemiddeld 5 jaar minder lang leeft en bovendien
gemiddeld 15 jaar minder lang gezond is.
De Welzijnszorgcampagne van 2008 aandacht wil vragen voor deze
problematiek want “Armoede schaadt de gezondheid”.
De startavond van deze jaarlijkse campagne zal doorgaan op 13 oktober
2008 om 19u00 in het Cultureel Centrum van Hasselt.
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Bouwkamp 2008 in Heule
In juli 2008 trokken we weer op bouwkamp naar Heule. Hieronder een
verslag.
De bouwkampen met 20 à 30
deelnemers zijn verleden tijd. In
2007 waren wij met achten. En dan
waren we Tony uit Munte nog
vergeten te vernoemen.
Tony, die ook dit jaar één week in
april heeft meegewerkt om een trap
te metselen. En in juli was hij er
dus weer een week bij om te
metselen en aan het dak te werken.
Dennis, die ondertussen al meer
dan 10 bouwkampen met ons heeft
meegedaan, was ook weer van de
partij. Hij heeft voor ons trouwens
een “technisch verslag” gemaakt.
Dat zal te lezen zijn in het volgende
Contactblaadje. En Valentijn
natuurlijk, die net als vorig jaar
weer heel wat metselwerk heeft
verricht.
Er zijn ook helpers en helpsters
gekomen van Heule en omstreken. Met heel veel inzet. Fijn dat jullie met
ons willen meewerken. Wie jullie waren en wat jullie gedaan hebben,
vertellen ons de verzen van het liedje dat Stan en Katleen gemaakt hebben.
Bij ieder vertrek kwam er een versje bij.
Ook kregen wij bezoek van Maria Maenhout uit Brugge en Guy Derck en zijn
vrouw. In 1976 hebben we een bouwkamp gedaan in Jabbeke om een huis
te bouwen voor kinderen. Maria werkte daar toen als begeleidster, Guy was
een van de gasten. Het was fantastisch, een blij weerzien na zovele jaren !
Een bouwkamp moet je mee maken, hé Valentijn, om te weten wat het is en
daar gaan we voor !
Tekst : Jef Gerets
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Verzen bouwkamp 2008 Heule
Hij metst muren als een vent
Hij kan alles met cement
’t Is den Tony, ne echte man
Er is niets dat hij niet kan
Ella in de lochting hier
’t Was voor ons een groot plezier
Ze kan werken als een paardje
Zoals Tineke ons maartje
Hij loopt rond als een echte haas
Hij weet alles van melken en kaas
’t Is de Victor ne fijne gast
Hij heeft ons allemaal verrast
Wannes vloog in de rioolbuis
Hij groef gangen als een mega muis
De juiste scheut en alles toe
Toch werd die man hier echt niet moe
Ook van Munte kwamen ze weer
Met z’n achten deze keer
Onkruid wieden heel exact
Ook de afvoer werd aangepakt
Meneer Raf was vroeg op baan
Hij ging er echt wel tegenaan
Een vloerke leggen en dan weer terug
Die man die werkt echt vliegensvlug
Leona was ook trouw op post
Bij haar voegen is niets gesmost
‘t Was echt fijn dat zij ook kwam
Voordat z’op reis trok met haar man
Ze maakt heerlijke soepen en desserts
Ze tovert met groenten en couverts
‘t Is ons Mieke de beste kokkin
Haar enthousiasme sloeg bij iedereen in
Eén en twee en drie en vier
Vijf en zes ook maakte hij hier
’t Zijn de poorten van de Gilles
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Die mens kent meer dan zijn sti(e)l
Heel wat stenen had hij vast
Daken leggen als een metsergast
Nu d’examens nog eens door
Succes Aaron zingen wij in koor
Langs de muren om je heen
Voegde ze alles steen voor steen
Ja, Jasmijntje ging volle gas
We zijn blij dat jij er was
In de sporen van zijn vrouw
Voegde Tom ook plichtsgetrouw
Even kort nog voor zijn job
Werkte hij hier toch mee volop
Aan straffe vrouwen geen tekort
Ruth en Elien met een kaasschort
Dank jullie, ge hebt goed gewerkt
Het project weer wat versterkt
Floor als jongste van iedereen
Zorgde voor de dieren als geneen
Wout haar broer trok ook op ‘t land
Alles netjes aan de kant
De bouworde in vol ornaat
Kijk naar Geert hoe dat dat gaat
‘t Is een goed en heilig man
Zijn verhalen maken ons fan
In de moestuin, in de kaas
In de keuken zonder geblaas
’t Is Bernadette een fijne vrouw
Je hulp laat ons hier echt niet kou
Marijke sprong mee in
Haar zorg gaf iedereen zin
Haar ondersteuning deed ook deugd
Op haar terugkeer zijn we al verheugd
Hij was hier ‘t vijfde meest
Hij kan werken als een …
‘t Is de Stijn een vriendelijk man
Zeker nu hij metsen kan
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Lut en Lieve zorgden mee
Dankzij hun kwam alles ok
Voor de kindjes en de rest
Deden zij fantastisch hun best
Willy is een man van goud
Die man die wordt nooit oud
Hij kan werken, hij ondersteunt
Zodat iedereen zich ‘Jeunt’
De koks Anita en Agnes,
Complimenten aan hun adres,
‘t Waren heerlijke maaltijden
Die zij elke dag bereidden
Ook de jeugd die was erbij
Joshi en de boerderij
‘t Gaat goed samen hier op ‘t hof
Dat hij komt helpen vinden we tof
Dames met veel kracht en pit
‘t Is op de boerderij dat je ze ziet
Ja Larissa kwam hier vaak
Ook bij Melissa is het raak
Een echt levend kraanmachien
Zijn mega kracht dat moet ge zien
‘t Is den Dennis de sterkste beer
We kijken al uit naar volgende keer
Met veel gevoel en punctueel
Hanteert hij dagen zijn truweel
‘t Is Valentijn een echte krak
Met hem zijn wij op ons gemak
en….
Inspirerend is die heer
De langste dagen keer op
keer
Ja de Jef is een fenomeen
Hij begeestert iedereen.
Merci !!!
Tekst : Stan en Katleen

8

En wij voegen er nog het volgende aan toe:

Katleen en Stan
Zij vormen een span
Zorgden van vroeg tot laat
En stonden voor iedereen paraat.

Wijkfeest
Op 6 september 2008 organiseerde Telebouworde Limburg een wijkfeest
met barbecue naar aanleiding van 35 jaar papierophaling door
Telebouworde Limburg. Luk Poismans maakte voor ons een mooi verslag.
Voor foto’s was helaas geen plaats meer, maar ze zijn allemaal te bekijken
op www.telebouworde.be.
Na een week hard werken aan de voorbereiding zoals poetsen, verven,
afwassen en wat er allemaal nog bij kwam kijken, was het dan zo ver. De
barbecue kon aangestoken worden.
De lokalen die we ter beschikking hadden van onze buren “de scouts van
Neerharen” waren feestelijk ingericht. De gasten waren allemaal ferm
uitgedost, zelfs onze voorzitter Robert had een T-shirt met een dikke muis
aangetrokken zodat ze hem goed zouden herkennen. En ja hoor, het heeft
gewerkt. Hij moest de hele avond handjes schudden. En het waren er
welgeteld 79 x 2. Een hele mooie groep dus !!! Ook kregen we bezoek van
verschillende gemeenteraadsleden om ons proficiat te wensen met de 35
jaar papierophaling.
Zuster Lucie en Lèneke werden in de bloemetjes gezet als (mede)stichters
van de papierophalingen.
Elk van ons aanwezig werd getrakteerd op chipolata’s, speklapjes en
heerlijke koteletten met de nodige groentjes. Mogen we zeker dan niet
vergeten de koele wijn die erbij geserveerd werd. Kortom het was een
avond om zeker nog eens over te doen.
We willen iedereen die meegeholpen heeft aan het slagen van deze avond
van harte bedanken voor hun inzet. In het bijzonder denken we hierbij aan
de scouts van Neerharen voor het ter beschikking stellen van hun lokalen en
de vele hulp op de avond zelf.
Tekst : Luk Poismans
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Uitnodiging
Op zondag 7 december 2008 zal er in de kerk van Gellik
om 10u00 een herdenkingsviering plaatshebben ter
nagedachtenis van onze overleden medewerkers. Om
hen te herinneren en te danken voor al wat ze voor ons
en onze vereniging hebben betekend, nodigen we jullie
van harte uit.
De gebedsviering zal voorgegaan worden door diaken
Julien Beckers en Winde Thijs zal de muzikale omlijsting
verzorgen. Na de viering is er in de kerk zelf de
mogelijkheid tot een babbel vergezeld van een drankje
en een hapje.

Familienieuws
Geboorte
Zo veel geluk
zo klein verpakt
’t is een wonder
Op 22 mei 2008 werd Diana geboren. Zij is het dochtertje van Rosalie
Molenbroeck en Davy Verpoorten. Rosalie heeft vroeger vele keren met ons
mee papier opgehaald en heeft vaak ’s zaterdags meegeholpen aan
projecten.
We wensen de jonge spruit een gezonde en gelukkige toekomst toe !
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Agenda oktober 2008 – januari 2009
Zaterdag 11 oktober 2008, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Donderdag 16 oktober 2008, 19u30, de Sleutel
Contactgroepvergadering
Zaterdag 8 november 2008, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorsem
Vrijdag 28 november 2008, 19u30, SIBO Heusden
Algemene Vergadering
Zondag 7 december 2008, 10u00
Herdenkingsviering ter nagedachtenis van onze overleden medewerkers in
de parochiekerk van Gellik.
Zaterdag 13 december 2008, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 10 januari 2009, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Opgrimbie, 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 december 2008.

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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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
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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