Limburgse Jagers ruimen als gesmeerde
bliksem puin in kinderrevalidatiecentrum
Houthem: ‘Soldatenwerk is mensen helpen’
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Militairen van de Limburgse Jagers ‘strippen’ met water volgezogen isolatie.Afbeelding: Ermindo
Armino
Leden van het infanterieregiment Limburgse Jagers ‘maken meters’ met drie dagen
puinruimen bij kinderrevalidatiecentrum Adelante in Houthem. „Blij ook hier iets te kunnen
doen.”
Ralf uit Geleen is op missie geweest in Afghanistan. „Of het nu daar is of hier, soldatenwerk is mensen
helpen. En dit staat net even dichter bij me.” Hij is één van de zeventien mannen van het verkennerspeloton
van het 42e bataljon van de Limburgse Jagers die zijn afgereisd van de kazerne in Oirschot naar Houthem
om waterpuin te ruimen in de gebouwen voor revalidatie van en onderwijs aan meervoudig gehandicapte
kinderen van Adelante.
Dat gaat met gezwinde spoed. Met militaire precisie wordt lokaal na lokaal planmatig leeggehaald. Vloeren
worden gestript. Keukens, kasten en kinderspeelinstallaties worden afgevoerd. Buizen in kelders worden
ontdaan van hun met water volgezogen isolatie. De geur die er hangt zal alle Valkenburgers bekend
voorkomen.

Meters maken
Ruud Rooijen is medisch manager van Adelante in Houthem. „We boffen met deze hulp. Dit is meters
maken.” Pelotonscommandant Tjerk: „Wij werken met een strikte commandostructuur, dan gaat het heel
gestructureerd. De jongens zijn bovendien bloedenthousiast.” Na een dag zijn al zes zeecontainers met puin
gevuld.
De hulp van de Limburgse Jagers komt laat zou je kunnen zeggen, drie weken na de watersnood.
Pelotonscommandant Tjerk: „We stonden te popelen iets te doen, maar werden niet ingezet.” Dat ze alsnog
dankbaar werk kunnen verrichten, komt door contacten van één van de militairen met het Valkenburgse
gemeenteraadslid Bianca Rooding.
Verdienstelijk
Tjerk: „We konden vanwege corona niet naar Wales om onze marsconditie op peil te houden. Dus maken
we hier kilometers. En nu we hier toch zijn, willen we ons verdienstelijk maken.” Rooding benaderde
burgemeester Daan Prevoo. Die wist nog wel een nuttige plek.
De militairen werden dinsdag ontvangen op het gemeentehuis, en gingen daarna meteen aan de slag, tot ’s
avonds acht uur. Woensdagochtend volgde een 15 kilometer lange mars met 40 kilo bepakking. Na de
lunch gingen de manschappen verder met het strippen van de ruimten in de gebouwen op het terrein. Tjerk:
„Ik kon me er geen voorstelling van maken. Je kent alleen beelden van tv. Alles in de kelders was
volgezogen met water.”
Manager Rooijen schat dat de schade in de miljoenen loopt. „Op het terrein stond het water kniehoog,
binnen stond het 40 centimeter hoog. Vloeren en muren, alles moet vernieuwd worden. Het zwembad is
kapot.” Extra zuur is het feit dat het complex vijf jaar geleden volledig is gerenoveerd. „Het duurt acht
maanden voor we het geheel weer bedrijfsklaar hebben. We zijn bezig met vervangende onderwijsruimtes.”
Ondertussen werken Ralf en zijn maten zich in het zweet. Ze hebben er donderdag als extra derde dag aan
vastgeknoopt. „Bij militairen denk je aan oorlog. Maar ook dichtbij huis kan het noodlot je treffen. We
kunnen laten zien dat we ook in eigen land klaarstaan.”

