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Voorwoord
Beste lezer,

In dit Contactblaadje kan je lezen over de belevenissen van onze
bouwkampers. Ze trokken deze zomer naar Poperinge en Heule. De verhalen
uit Poperinge vinden jullie terug in dit blaadje. Voor de avonturen uit Heule is
het wegens plaatsgebrek even wachten op de volgende editie.
We moesten de voorbije zomer ook afscheid nemen van zuster Lucie die net
geen honderd jaar oud is geworden. Zuster Lucie was de bezielster achter de
papierophalingen en vele jaren lang een onmisbare kracht geweest in onze
vereniging. We zijn haar daar ontzettend dankbaar voor.
We laten jullie ook mee genieten van een mooie bezinningstekst die een van
onze medewerkers ons heeft toegestopt en willen jullie tenslotte ook
uitnodigen voor de herdenkingsviering in oktober.
Nog veel leesplezier.

De redactie
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Bezinning

Ik weet niet
of je mijn stilte begrijpt.
Ik weet niet
of je mijn traantje begrijpt
Ik weet niet
of je mijn hartje begrijpt
Ik weet zelfs niet
of iemand me begrijpt.
Want
ik zei niets
ik keek niet
ik bewoog niet
en toch voelde ik
dat je me niet in de steek liet.
Dank je wel.

Tekst : Jef Pannemans
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Verslag bouwkamp Poperinge vzw STEK
In de zomervakantie werd op de bouwkampen hard gewerkt. En nadien ook
nog verslagen geschreven.Valentijn kroop in zijn pen. Lees samen met ons het
relaas van het bouwkamp in Poperinge.
De eerste week van het bouwkamp was in Poperinge bij de VZW Stek. Er
waren rioleringswerken gepland. Die waren hoognodig om de
melkverwerkingsruimte in gebruik te kunnen nemen. Maar ook voor de
aanvoer en afvoer van water naar de wei voor de koeien. Een aannemer heeft
de sleuven gegraven met een graafmachine. Valentijn en Dennis deden de
graafwerken waar de machine niet bij kon. Jef Gerets en Jef Pannemans
hebben de buizen gelegd. Geert heeft de putten gemetseld. Dennis heeft
hout gekliefd. Valentijn en Dennis hebben dan samen met Dieter de laatste
dag het hout gestapeld. Als het avond werd zaten we gezellig samen en
dronken we iets. We gingen soms ook zwemmen in de plaatselijke vijver.
Valentijn heeft dit ook gedaan.
Tekst :Valentijn
Ook Jef Pannemans bezorgde ons een uitgebreid verslag van de avonturen in
Poperinge. Voor wie er nog aan twijfelde, Jef G. dat is onze Jef Gerets en Jef P.
dat is Jef Pannemans. Veel leesplezier.
Zaterdag 11 juli na de papierophaling in Neerharen wordt Jef P. zijn wagen
volgepropt met materiaal. Jef G. heeft zelfs de aanhangwagen nodig.
Zondagnamiddag start de reis. Jef G. maakt er een korte rit van tot in Alken
en wordt daarna gereden, het voorrecht van een erevoorzitter, door Hugo
Deleu (dankjewel Hugo !!). Jef P. stopt te Lummen om Valentijn met pak en
zak op te laden. In Groot-Bijgaarden worden de benen gestrekt en Valentijn
rookt een pijpje. Van Jef G. geen spoor. Om 19u15 komen we bij Katrien aan.
Even later is onze Jef G. er ook. Dennis zijn aankomst heb ik gemist en onze
'wielrenner' Geert komt na 180 km trappen op maandag de groep vervoegen.
Vijf man slapen op 3 locaties, een kwestie van 't snurken te ontwijken of
worden we als wachtpost uitgezet ? We zitten op oorlogsterrein 14-18. Maar
goed dat de schoten van maandagavond de inzet van 14 juillet was in
Frankrijk.
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Onze grote opdracht was : de hele riolering vernieuwen. Dus sleuven graven,
riolering leggen, putten metselen, deksels maken, t.t.z. goed zweten (de zon
was gratis) want Jef P. had een droogrek voor zich alleen.
'S avonds de slaap vinden was niet altijd gemakkelijk, maar 's morgens ging
ook maar stijfjes. Onze houthakker had daar geen last van en Jef G. stond op
met het eerste hanengekraai.
Aangezien onze kokkin op pensioen is, moesten we tevreden zijn met de
plaatselijke keuken in de koeienstal. Geen nood, groenten in overvloed die in
alle vormen en smaken op tafel kwamen. Water, koffie, melk en yoghurt
waren er altijd in overvloed en daar werden de krachten uitgeput. Volgens
Fien de boerin waren de kalveren onrustig geworden aangezien in onze groep
melkdrinkers i.p.v. bierdrinkers zaten. Dennis gaat niet opzij voor 5l per dag.
De kalveren hebben deze week op dieet gestaan. Vrijdag was onze hoogdag.
Om 9u30 brengen ze 2 vrachten stabiliteitsbeton voor de binnenkoer. Geen
nood, om 12u30 is alles verwerkt. Echt een binnenkoer om met de knikkers
op te spelen.
Rond 17u00 keert Jef P. huiswaarts om de vuile was van Jef G. naar
Neerharen te brengen en met de boodschap dat hij nog niet gesneuveld is en
dat Jozefa nog even geduld moet hebben. De negatieve noot van de dag was
de uitspraak van Jef G. dat dit zijn laatste bouwkamp wordt. Wie zorgt voor
opvolging ? Niet allemaal tegelijk...
Zaterdag werd nog een zware dag want toen kwam de 'pikeur' er nog aan te
pas. Zondag rustdag en op reis naar Heule waar Jef P. weer terug van de partij
was.
Enkele cijfers
We hebben verwerkt :
 liters zweet
 15 broden
 600 tassen koffie
 150 l kraantjeswater
 50 l melkproducten
 1/2 bakje bier
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 250 m afvoerbuis
 400 m coretbuis
 200 m elektriciteitsdraden
 100 m schrikdraad
 15 m3 stabiliteitsbeton
 3.5 m3 metselwerk + 9 deksels
Jef P. is 5 kg afgevallen en hoopt in in Heule op nog meer.
En dit allemaal voor het goede doel. Wie weet nog zulke zotten wonen ?
Tekst : Jef Pannenmans
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Wist je dat ...
... Hilde sinds enkele maanden ons team versterkt. Ze neemt de taken van
Ronny over.
... er vanuit Ter Dennen de vraag is gekomen om op Molenberg mee ruimtes
op te ruimen en klaar te maken voor de opvang van vluchtelingen.
... Benny Sohl en Gerard Wijnen op hun 82e nog mee helpen om papier op
halen.
... ook jongeren ons team versterken. We denken hierbij onder andere aan
Kevin, Joery, Jelle, Brent, Pieter en Arne.
... er nieuwe rekken geplaatst werden in onze winkel.
... we hiervoor graag Gerard heel erg willen bedanken !
... we op bouwkamp weer konden rekenen op onze 2 vaste medewerkers
Dennis en Valentijn.
... steeds meer mensen door sociale diensten naar ons worden doorverwezen
en zo de weg naar de Sleutel vinden.
... Jef Castermans doorheen de week regelmatig komt meehelpen.
... we op zoek zijn naar vrijwillige handen om een halve dag per week mee te
helpen in de winkel.
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Herdenkingsviering
Op zondag 18 oktober 2015 is er in de kerk van Gellik om 10u30 een
herdenkingsviering ter nagedachtenis van onze overleden medewerkers.
Om te herinneren aan de mooie momenten die we samen met hen hebben
beleefd en te danken voor al wat ze voor onze vereniging hebben betekend
nodigen we jullie van harte uit.
De gebedsviering zal voorgegaan worden door diaken Julien Beckers.
Na de viering is er achter in de kerk zelf de mogelijkheid tot gezellig samenzijn
met een hapje en een drank.
Allen welkom !

Contactblaadje voor en door jullie !
Dit Contactblaadje is er voor en door jullie ! Wie een fijne bezinningstekst,
een wist-je-datje of een verslag heeft van een aktiviteit zoals een bouwkamp
of papierophaling 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
2015.
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Familienieuws
Overlijden
Zoals de dag
uit de nacht
treedt het leven uit de dood
er is liefde
die niet sterft.
Toon Hermans

Op 7 augustus 2015 is zuster Lucie overleden. Zuster Lucie is 99 jaar
geworden. Zoals jullie hieronder kunnen lezen is ze voor Telebouworde vele
jaren lang een vaste waarde geweest.

Godelieve Collette is op 79-jarige leeftijd overleden op 10 juli 2015. Godelieve
is de zus van Gaby die vele jaren met ons heeft meegewerkt in de Sleutel.

Telebouworde Limburg biedt de familie zijn Christelijk deelneming aan.
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In memoriam : zuster Lucie
Het heeft niet mogen zijn. In augustus hebben we afscheid moeten nemen
van zuster Lucie. Ze zou in oktober 100 jaar geworden zijn. We hebben heel
goede herinneringen aan haar. Zuster Lucie heeft haar hele leven ten dienste
gestaan van de gemeenschap. In haar hart droeg zij zorg voor anderen,
waarbij ze vooral aandacht gaf aan hen die in het leven minder kansen
kregen, hier en in het zuiden.
Ook voor Telebouworde heeft zij veel betekend. Zij en Helene Albrecht zijn
met het voorstel gekomen of het mogelijk was om papier op te halen voor de
missies. In 1973 zijn wij er dan aan begonnen. Vele keren heeft zij wafels
gebakken voor de ophalers en zelfs mee komen helpen aan de container om
alles op te ruimen.
Ook bij de afwerking van de barak uit Duitland - nu gekend als 'De Sleutel' heeft zij vele keren mee geholpen : schilderen, vensters wassen, gordijnen
maken, ... Wij zijn heel dankbaar voor de talloze keren dat we op haar hulp
konden rekenen. Altijd stond ze klaar, met een lach en veel aandacht,
bekommerd en bezord om anderen. Dankje wel, Lucie.
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Agenda oktober 2015 - januari 2016
Zaterdag 10 oktober 2015, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zondag 18 oktober 2015, 10u30
Herdenkingsviering voor onze overleden medewerkers in de kerk van Gellik
Zaterdag 14 november 2015, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Vrijdag 20 november 2015, 19u30 SIBO in Heusden
Algemene Vergadering
Zaterdag 12 december 2015, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 9 januari 2016, 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
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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
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