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En nog veel meer dat je weten wil over Boekt!!

Team Motocrossers van Boekt

Speelpleinwerking

garageverkoop Boekt 16/09/ 2018

En nog veel meer dat je weten wil over Boekt!!
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www.pep-en-pino.be
011 533 644

www.pep-en-pino.be
011 533 644

Traiteurdienst

Dagbladhandel
miranda & kurt

Meylandtlaan 119
3550 Heusden 
011 / 53.88.88

broodjes en verse koffie vanaf 05.30u

Dinsdag tem zaterdag van 8u tot 18u30
Zondag van 8u tot 13u
Maandag gesloten
tel.: 011-536811 (optie 3)

Openingsuren:

- Zolder
.24Meylandtlaan 81

3550 Heusden 
tel. 011 / 53.70
fax 011 / 53.70.34
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Gratis bezorgd aan alle
inwoners van Boekt.
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HetBoeketje Dit is de tweede editie in 2018 van onze dorpskrant. Hierin vindt u 
telkens nieuws over het reilen en zeilen van de verenigingen in Boekt.

Vooral voor de nieuwe Boektenaren, die we hartelijk welkom heten 
in ons dorp, is Boeketje een manier om kennis te maken met wat hier 
leeft. Wij nodigen hen uit  zeker een kijkje nemen op de website van de 
Dorpsraad Boekt.be. 

In en rond het Buurthuis Den Ubbel valt heel wat te beleven: 
petanqueclub Boekt beheert er een mooie petanquehal met 
buitenterreinen. 

Je kan aan het Buurthuis tennissen op drie terreinen indien je lid bent 
van de tennisclub.

Aan het Buurthuis vertrekken ook wekelijks enkele wielerclubs. 

Achter het buurthuis liggen De Ubbelvelden. Hierop gaan jaarlijks heel 
wat activiteiten door: het laatste weekend van juli is het er kermis, rond 
11 november het Sint Maartenvuur, in december de Winterhappening, 
in mei jeugdfuif Highway Party en tijdens het pinksterweekend Boekt 
Feest.

Boekt heeft ook een actieve Chiro voor zowel jongens als meisjes, en in 
de maanden juli en augustus gaat de speelpleinwerking door.  In Boekt 
wordt de jeugdwerking goed ondersteund!

Boekt heeft een zeer actieve voetbalploeg De Wieze Boys. Met 2 
ploegen spelen zij in de bedrijfsbond. Aan zaal Weyerman schieten de 
leden van de Vrije Schuttersgilde met de handboog op staande wip.

In Boekt is een actieve kern van Samana , ook de KWB organiseert 
jaarlijks een gezinsweekend. Wie houdt van toneel kan terecht bij 
Kreabo, de toneelvereniging van Boekt.

De Dorpsraad Boekt organiseert jaarlijks op de derde donderdag van 
november een algemene volksvergadering waarin de boektenaren 
kunnen bespreken wat voor hen de problemen zijn in het dorp. De 
Dorpsraad is een adviesorgaan naar het gemeentebestuur voor alles 
wat Boekt aangaat. Indien je interesse hebt om lid te worden, kun je 
steeds contact met ons opnemen.

Op het ogenblik dat we dit schrijven, hebben we net een geweldige 
editie van Boekt Feest achter de rug. Een geweldig team met veel 
helpende handen kreeg dit weer voor elkaar. Meer dan  2000 
bezoekers!

We kunnen niet anders dan vaststellen dat BOEKT LEEFT! 
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Motocross Boekt
Team Motocrossers van Boekt

Wist je dat er heel wat motocrossers in Boekt wonen, waaronder er 5 zijn die een 16-tal 
oldtimerwedstrijden per jaar rijden, georganiseerd door VLM/VMCF ?

Brecht Roosen (19), zoon van Dirk en Christine, rijdt voor het 4de seizoen met een SUZUKI 125cc (bwj 1979). 
Hij werd vorig jaar kampioen in de categorie Youngsters.

Dirk Roosen (47), rijdt met CZ 360cc (1969) in de categorie Prè 72 ( - 55j). Hij crost al sinds z’n 28ste, eerst als 
hobby, later ook wedstrijden. Door zijn regelmaat behaalt hij regelmatig een podiumplaats en werd hij al 
2de en 3de in het Belgisch Kampioenschap.

Andy Paesen (54), beter gekend als de rattenvanger, rijdt met een CZ 250cc (1969) in de categorie 
Prè72(-55j). Hij reed als jonge knaap met een 80cc, daarna met een 125cc. Toen volgde er de 
wielerkoers en atletiek om dan weer te beginnen crossen, eerst als hobby en sinds een 3-tal jaren ook 
wedstrijden.

Ludo Peeters (56), rijdt met een CZ 360cc (1969) in de categorie Prè72(+55j). Hij begon te crossen op z’n 
16de, samen met zijn broer Jos. Bij de oldtimers werd hij al 4x Belgisch Kampioen.

Last but not least:

Bèrke Bervoets (72) , onze bekende fi etsenmaker, rijdt met een MAICO 490cc (1976) in de categorie 
Prè77(+55j). Hij begon als 18-jarige te crossen bij BMB, later BLB, VLM… . Hij crost dus al meer dan 50 jaar 
waarin hij o.a. Limburgs Kampioen werd. Bij de oldtimers werd hij 5x Belgisch Kampioen. Zijn neef Fons 
Bervoets is wekelijks op post als supporter en mecanien.

Van links naar rechts : Andy Paesen, Brecht Roosen, Dirk Roosen, Albert Bervoets, Ludo Peeters
 Albert Leeten werd aangesteld als “teammanager”.

Samen met de echtgenotes en kinderen is dit dus altijd een leuk samenzijn.

De truitjes van de piloten worden gesponsord door ’t Visplatineeke. Dit is een vereniging van 
oldtimerliefhebbers van brommers, moto’s, auto’s en tractoren uit Zelem. Zij richten jaarlijks een 
oldtimertreffen in, telkens de zondag na Hemelvaart. De opbrengst hiervan gaat naar goede doelen in 
Zelem en omstreken. ’t Visplatineeke is te volgen op facebook.

Meer info, wedstrijdkalender enz. zijn te vinden op www.mxvintage.be



Op 18 maart organiseerde Kwb Boekt een leuke lentewandeling 
in de Vallei van de Zwarte Beek in Lummen.

De Vallei van de Zwarte Beek is de plaats bij uitstek om te wandelen in de streek rond Lummen, Beringen, 
Halen en Hechtel-Eksel.
Een 40-tal wandelaars van alle soorten en gewichten trotseerden het mooie maar barkoude weer voor 
een wandeling van 6,2 k m.
De bestuursleden van onze gezinsvereniging zorgden voor een kleine versnapering en een drankje. 
Het werd een bruisende namiddag.

Met vriendelijke 
groeten, 
Koen Vandecruys 
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Kwb Boekt
Samen voor een bruisende buurt 

Motocross Boekt
Ideeën gezocht!

Leuke ideeën gezocht voor 
kerstverlichting in Boekt!

De Dorpsraad zoekt ideeën om op een creatieve manier het centrum van Boekt te verlichten en te 
versieren in de kerstperiode. 

Wij zijn geen handelscentrum zoals de Meylandtlaan zodat we niet in aanmerking komen voor de 
kerstverlichting die door de handelaarsverenigingen van Heusden-Zolder gebruikt wordt.  

Deze zomerperiode is ideaal: op een gezellig terras bij een glas wijn nadenken over kerstsfeer in Boekt! 
Laat de ideeën maar komen! 

Doormailen naar tielensjos@telenet.be of tel.  0498 16 55 31
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Merelstraat 54

3550 Heusden-Zolder

BTW BE 0892.414.648

 

GSM Jeroen - 0477 35 74 78

jk.stukadoorswerken@telenet.be

Auto-onderdelen
TIP TOP PARTS BVBA 

Kanaalweg 1 (Suska-Berg)
3550  Heusden-Zolder
011/ 42 01 99
tiptopparts@skynet.be

Leen Gernaey
Licentiate
Logopedie
Audiologie

Onze-Lieve-Vrouwstraat 55
3550 Heusden-Zolder
+32 478 47 42 18
leen.gernaey@skynet.be
riziv 5 87240958 02

o p e n i n g s u r e n

ma: rustdag
di en woe:

open van 8u-11u30
en van 13u-18u

do,vrij en za: 
enkel op afspraak

Ubbelstraat 63
3550 Heusden-Zolder

011 - 82 46 05
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     PC Boekt
Nu dat de zomer er weer aan komt, zitten we 

volop in de kampioenschappen.
In het volgende Boeketje zullen we meer resultaten van spelers van PC Boekt meegeven. Toch kunnen 
we al zeggen dat we zowel bij de heren als bij de dames een mooie 3de plaats hebben behaald op de 
Provinciale Interclubbeker. Hierdoor zijn we geplaatst voor de Vlaamse Interclubbeker in Wijnegem in 
september.

Na het afl open van de transferperiode is ons ledenaantal weer een beetje opgelopen. We zitten 
ondertussen rond de 80 leden met recreanten erbij. Ook kunnen we vaststellen dat er toch een paar 
leden zijn bijgekomen die effectief inwoner van Boekt zijn. Dit juichen we natuurlijk toe, want zoals jullie 
weten heeft onze club niet zoveel leden van Boekt zelf.

Dus daarom nog eens een oproep: als er mensen zijn die eens graag wil komen proberen, jullie zijn altijd 
welkom. Onze club is open op maandag en vrijdagavond vanaf 19.00 uur. Ook vrijdagnamiddag om 
13.30 uur kan er gespeeld worden. Petanqueballen zijn altijd ter beschikking.

Ook nodigen we jullie graag uit op onze jaarlijkse 

BARBEQUE         en
PETANQUE tornooi
Zaterdag 28 juli 2018

Op zaterdag 28 juli hebben we ook onze jaarlijkse BBQ. Hierbij organiseren we ook een tornooi. 
 We spelen 4 rondes met tripletten. Elke ploeg bestaat uit 3 personen

(er mag max. 1 persoon met licentie in de ploeg zitten, 3 zonder licentie mag natuurlijk ook).

 Tornooi start om 13h30 (aanwezig zijn rond 13.00 uur. Vooraf inschrijven is niet nodig.)

Helft v.d. deelnemers hebben prijs!

 Kaarten voor de BBQ zijn verkrijgbaar in onze club of via leden. 
 Het is best om vooraf in te schrijven.

 Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de secretaris PC Boekt 

    Daniels Ludo (GSM: 0496-284.255 of e-mail: ludodaniels@skynet.be)

 

         Hopelijk tot binnenkort.

         Het bestuur.

         P.C.  BOEKT 

         Ubbelstraat 104

         3550 Heusden – Zolder
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Matrassen en waterbedden,
lattenbodems, seniorenbedden,

kussens en dekbedden...

Matrassen en waterbedden,
lattenbodems, seniorenbedden,

kussens en dekbedden...

MATRAS- & WATERBEDCENTRUM

Hofeinde 14 - 3550 ZOLDER - 0478 233761
www.slaapgoed.com

CARWASHCARWASH
Claire’sClaire’s

BeringenBeringen
WASHWASHWASHWASHCAR

Nijverheidspark 6
3580 Beringen

Doorlopend open
Ma-Za van 09.00-18.00 uur

Zo van 09.00-13.00 uur

WWW.CLAIRESCARWASH.BE

ff

RTOC repro ( het Voske)
O.L.Vrouwstraat 94  °  3550 Boekt - Zolder

011 53 38 54  °  www.rtoc.be

Schoolmateriaal - kantoormateriaal
Papier, Inkt en toners

Digitaal printen
Inbinden

Boxsprings

Sponsors



  

Boeketje p.9     www.boekt.be

Sponsors
De Smurfentaart: 

uitgevonden in een bakkerij in Boekt

Het bakkersgeslacht Swinnen is offi cieel erkend als dé uitvinder van de smurfentaart. 

Een reporter van het tv-programma ‘Iedereen beroemd’ gaat wekelijks op zoek naar de oorsprong van 
dingen die nog niet op Wikipedia zijn vermeld. In de maand maart, kwam hij via enkele omzwervingen 
terecht in Boekt, waar Danny Swinnen hierover graag wat vertelde. Hij zei dat zijn vader Lucien in 1977 
voor het recept zijn inspiratie haalde tijdens een skivakantie in Zwitserland. In het hotel waar ze verbleven 
kregen ze als dessert een abrikozengebakje met een grote berg slagroom. Toen hij thuiskwam zei hij: 
“Danny, nu heb ik iets gezien, dat gaan we maken”. En zo gezegd, zo gedaan. 

Op de taartbodem werd eerst pudding gedaan gevolgd door abrikozenspijs. Dan werd er slagroom op 
gespoten. Het geheel werd afgewerkt met witte chocoladeschilfers en een beetje bloemsuiker. Lucien 
gaf aan deze creatie de naam ‘sm urfke’.

De slagroom, witte chocolade en bloemsuiker verwijzen naar de sneeuw, de naam naar het ‘t smurfen-
lied van Vader Abraham dat op dat moment erg populair was. 

Al snel groeiden de kleine tartelettes uit tot een heuse Limbrgse vlaai en zo is uiteindelijk de ‘smurfentaart’ 
geboren. 

De nieuwe Wikipedia-pagina rond de smurfentaart is https://nl.wikipedia.org/wiki/Smurfentaart.

Bij deze willen we de bakkersfamilie Swinnen van harte feliciteren en tevens erg fel bedanken.  Sinds de 
eerste uitgave van het Boeketje hebben ze ons elk jaar gesponsord. Bedankt en nog veel succes met het 
vinden van nieuwe creaties (nvdr).

Boekt
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BasisschoolBoekt
Vrije Basisschool Boekt …

     meer dan school alleen!
wist je dat…

* onze leerlingen van de lagere school samengewerkt hebben met de Academie aan 
 twee Muzo-dagen?
* zowel onze kleuters als onze leerlingen van de lagere school deelgenomen hebben aan de
 ‘Nationale Pyjama-dag’ van ‘Bednet’ en dus allemaal in pyjama naar school kwamen?
* onze leerlingen van het 4de leerjaar deelnamen aan het trefbaltornooi en onze leerlingen van het 
 5de leerjaar aan het netbaltornooi tussen de basisscholen van Heusden-Zolder?
* Frank Daenen kwam vertellen voor de 2,5- en 3-jarige kleuters?
* al onze leerlingen van de lagere school deelname aan de kleurwedstrijd van de jeugdboekenmaand 
 en dat er 4 winnaars waren, die elk een leuke boekenbon kregen?
* onze 5-jarige kleuters een bezoek brachten aan de ‘Hofmakerij’, in Zonhoven?
* onze leerlingen van het 5de en 6de leerjaar opnieuw samenwerkten met ‘Natuurpunt’?
* al onze leerlingen van de lagere school meededen met de ‘Sammypet-dans’ van SVS?
* onze leerlingen van het 4de leerjaar allemaal slaagden op het ‘Voetgangersexamen’?
* onze leerlingen van het 6de leerjaar nog volop aan het oefenen zijn voor het ‘Fietsexamen’?
* onze leerlingen van het 1ste leerjaar een bezoek brachten aan het Berenhuis en de 
 Brandweer van Heusden-Zolder?
* onze leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar deelgenomen hebben aan een workshop      
 ‘Boomwhackers’?
* onze leerlingen van het 2de leerjaar een bezoek brachten aan het Melkveebedrijf ‘Franse Winning’, 
 in Hasselt ?
* onze leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar te gast waren in het rijvaardigheidscentrum 
 van Promove op het Circuit Zolder?
* onze 2,5-jarige kleuters als ‘schoolreis’ een ‘mobiele speeltuin’ op bezoek kregen?
* onze 3-jarige kleuters als schoolreis een uitstap maakten naar de ‘kinderboerderij’,
 aan Sint Ferdinand in Lummen?
* onze 4- en 5-jarige kleuters als schoolreis naar ‘Saraland’ in Molenheide gingen?
* onze leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar naar ‘Plopsa Indoor’ in Hasselt gingen?
* onze leerlingen van de tweede en derde graad nog een schoolreis naar de ‘Gaia Zoo’ en 
 Bobbejaanland’ te goed hebben?
* onze leerlingen van het 5de leerjaar gewonnen hadden met de wedstrijd ‘Help op, fl uo top’ 
 en daardoor allemaal spiksplinternieuwe fi etshelmen in ontvangst mochten nemen?
* onze leerlingen van het 4de leerjaar voor de eerste keer ooit genoten hebben van 
 een tweedaagse ‘fi lmexpeditie’ in Malle?
* onze leerlingen van het 5de leerjaar genoten hebben van een driedaagse ‘sport- en natuurklassen’ 
 in Weerterbergen?
* onze leerlingen van het 6de leerjaar genoten hebben van een week ‘zeeklassen’ 
 aan de Belgische Kust?
* al onze leerlingen ook dit schooljaar genoten hebben van heerlijke vertellingen 
 in de Bibliotheek van Heusden-Zolder?
* onze leerlingen van het 3de en het 4de leerjaar op donderdag 24 mei 2018 ons   
 vorstenpaar 
 vrolijk ontvangen hebben aan het gemeentehuis van Heusden-Zolder?
* ons schoolfeest ‘FIESTA… no SIESTA’ weer een evenement was met meer dan   
 1500 aanwezigen!
* …
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BasisschoolBoekt KREABO
Kreabo viert 40 jaar met musical Anatevka
Kreabo bestaat nu al 40 jaar. Het zijn 40 mooie jaren geweest, weliswaar met ups en downs, maar toch 
willen wij een woord van dank uitspreken voor al die sympathisanten en toeschouwers die het ons 
mogelijk gemaakt hebben onze hobby te beoefenen. Kwaliteit is altijd onze grootste zorg geweest en 
dat zal ook zo in de toekomst blijven.

Omdat we menen dat er bij zo een gelegenheid iets extra’s mag gedaan worden, willen wij – op 
aanraden trouwens van enkele jongeren in ons gezelschap – die 40 jaar bejubelen met het presenteren 
van een groots project waaraan al onze leden deelnemen en waarmee we een ruim publiek kunnen 
aanspreken. Hierbij willen we onze opvatting over theater niet verloochenen: boeiend en kwaliteitsvol 
theater rond een maatschappelijk thema brengen. 

Anatevka is een verhaal van liefde en vervolging, gebaseerd op het boek ‘Tevye and his Daughters’ 
(1894) van de Russisch-joodse schrijver Sholem Aleichem.  Jerry Bock  componeerde de muziek, Joseph 
Stein zorgde voor het boek en Sheldon Harnick schreef de liederenteksten. De musical werd gecreëerd in 
Broadway, New York, op 22 september 1964.

Het verhaal speelt zich af in 1905. Tevje is een Joodse melkboer in Anatevka, een Russisch dorpje.  Hij wil, 
zoals alle andere Joden in het dorp, vasthouden aan traditie, want dat geeft zekerheid. Er komen echter 
nieuwe tijden. De Joden worden in tsaristisch Rusland veelvuldig door de autoriteiten geïntimideerd. In 
de 20e eeuw werden o.a. pogroms gehouden in Rusland, Oekraïne, Polen,  Marokko en in nazi-Duitsland. 
Het Russische woord pogrom duidt aan dat het om een in tijd beperkte, maar wel georganiseerde 
aanval gaat. Zij is vrijwel altijd gericht tegen het joods bevolkingsdeel van stad of dorp. Men vernielde, 
vrijwel altijd zonder tussenkomst van de politie en met medeweten van het bestuur, een joodse wijk 
en mishandelde of doodde de bewoners. De overheid zag pogroms als een welgekomen uitlaatklep 
voor het volk om de aandacht van het eigen falen af te leiden. In de pogroms van Oekraïne kwamen 
duizenden joden om. Door de paniek die ontstond hebben honderdduizenden joden hun stad of dorp 
verlaten en vluchtten naar Amerika.

Anatevka is een verhaal van mensen op de vlucht en is daardoor brandend actueel: nog altijd zijn er 
in de wereld rondom ons mensen die omwille van uiteenlopende redenen moeten vluchten om vast te 
stellen dat het woord ‘welkom’ een beperkte betekenis heeft.

Wij spelen Anatevka in ons Kreabotheater op 22, 23, 24 en 25 november en 29, 30, 1 en 2 december. 

Aan deze productie nemen niet minder 
dan 45 leden deel. De voorbereiding is 
al enkele maanden aan de gang: een 
‘klezmer-orkest’ oefent de muziekstukken 
in, de solisten oefenen hun solopartij en 
vanaf begin juni worden de koorliederen 
ingeoefend. Het instuderen van het 
toneelspel zelf gebeurt vanaf half 
augustus. Tickets kunnen vanaf 15 
september via onze website (https://
www.kreabo.be) besteld worden. Hou er 
rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn.

Op pinkstermaandag 21 mei was Kreabo 
te gast op het straattheaterfestival in 
Bokrijk. Ter gelegenheid van het 60-jarig 
bestaan van het domein bracht de groep 
onder de titel ‘Elcerlyckje’ een persifl age 
van het middeleeuws toneelspel Elcerlyck. de cast tijdens de voorbereiding
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           Garage Wysmans bvba

             Meylandtlaan 200
             3550 Heusden-Zolder
     Tel.: (011) 53 65 28
E-mail: garage.wysmans@scarlet.be

Alle dagen open vanaf 14.00u
Dinsdag rustdag
Zaterdag en zondag: vanaf 11.00u

Uitgebreide bierkaart

Alle dagen open vanaf 14.00u
Dinsdag rustdag
Zaterdag en zondag vanaf 11.00u

Uitgebreide bierkaart

TANKCONTROLE
CENTRALE

VERWARMING
ONDERHOUD CV

AIRCONDITIONING

De Raeve Stefan
De Borghgravelaan 3

3550 Zolder

tel. 011 / 53.37.76
GSM 0497 / 80.47.62

Speelpleinwerking Boekties
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Sponsors
Zomervakantie 2018

Hier zijn we weer! En ja ja, volledig in het nieuw! Met trots presenteert het bestuur en de leiding van het 
speelplein in Boekt onze nieuwe naam: SPEELPLEINWERKING BOEKTIES. 

(De oude naam was Speelpleinwerking PAT, nvdr). 

Speelpleinwerking Boekties vzw is een speelplein voor kinderen uit Boekt, Viversel, Bolderberg en          
Zolder-Centrum. Natuurlijk is iedereen welkom (ook uit andere deelgemeenten en gemeenten). 

Met veel moed en volle overtuiging gaan we ook deze zomer weer knallen. 

Op maandag 2 juli starten we onze speelpleinwerking met een groot openingsfeest met mega-spelen, 
springkastelen, kinderdisco, Friet- en drankkraam, grimeren, glittertattoos,… En nog zo veel meer! 

Doorheen de hele vakantie staan er heel wat extra activiteiten op onze planning om al onze kinderen 
uiterst te entertainen zoals bijvoorbeeld het pannenkoekenfestijn, badges maken, springkastelendag, 
trampolinedag,…  en zoveel meer andere leuke activiteiten. De juiste data voor deze activiteiten kan je 
vragen in het begin van de zomer bij de leiding en op het secretariaat. 

Praktisch? 

Elke werkdag tijdens de vakantie kunnen alle kinderen bij ons terecht voor een te gekke speelnamiddag 
die georganiseerd wordt door onze, vol passie zittende, animatoren en bestuursleden. De kinderen zijn 
verdeeld in verschillende leeftijdsgroepen. 

- 4 en 5 jarigen (geboortedatum: 2013-2014)

- 6 en 7 jarigen (geboortedatum: 2011-2012) 

- 8 tot 10 jarigen (geboortedatum: 2008-2010) 

- 11 tot 14 jarigen (geboortedatum:  2004-2007) 

Waar? 

Jeugdlokalen Boekt

Ubbelstraat 104/5

3550 Heusden-Zolder

Prijs? 

1,50 euro inschrijvingsgeld per dag + éénmalige kost van 4,00 euro administratieve kost. 

- Een extra drankje = €1,00 

- Een vieruurtje = €0,70 

Ben je aangesloten bij een ziekenfonds dan krijg jij het inschrijvingsgeld (volledig of gedeeltelijk, afhankelijk 
van welk ziekenfonds) terugbetaald. Meer info vind je op onze website http://speelpleinwerkingpat.be. 

Meer informatie nodig? 

U kunt ons altijd bereiken op ons emailadres 
 speelpleinboekt@gmail.com. 

U kunt ons ook altijd bereiken op de gsm van het bestuur met het nummer 0468 51 30 37. 

Speelpleinwerking Boekties

Wanneer? 

Tijdens de zomervakantie van maandag 2 juli tot en met vrijdag 17 augustus. 

Elke werkdag van 13u30 tot 17u30! 

Inschrijven is mogelijk vanaf 13u00 in onze lokalen. 

Zomervakantie 2018

S
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Honkbaltoernooi 
meisjesleiding chiro Boekt

Op 2 April werd het jaarlijkse honkbaltoernooi 
georganiseerd, dat dit jaar door ging aan Jeugdhuis 
Bascule. Zo goed als alle jeugdbewegingen binnen 
Heusden-Zolder namen hieraan deel. Het weer viel 
goed mee voor begin april en het grote nieuws is dat 
de meisjesleiding van chiro Boekt 1ste is geëindigd!!

Baseballtornooi Jongens
2018

Net zoals vorig jaar was chiro Boekt weer present op 
het baseballtornooi, ze waren 4 e geëindigd. Er deed een klein deel aspi’s mee die hun beste beentje 
hebben voortgezet. 

Bivak meisjes 2018
De meisjes gaan dit jaar op bivak naar Lovendonk 
8 in Sleidinge. Dit jaar is het thema feestdagen! Van 
Valentijn tot Ouderjaaravond, elke afdeling heeft 
zijn eigen speciale feestdag. Het kamp gaat ook 
dit jaar weer door van 12 tot 20 juli. De aspiranten 
vertrekken al op voorwacht de 11de juli samen 
met de leiding. De sloebers komen ons 16 juli pas 
vergezellen. De voorbereidingen zijn al volop 
bezig, de sfeer zit er ook al goed in en het aftellen 
kan eindelijk beginnen! 

Bivak Jongens 2018
De jongens gaan dit jaar uiteraard ook weer op 
bivak! Dit doen ze van 12 tot 20 juli in Geel. 
Laat de kleinsten zich 
voorbereiden door ze 
een oude cartoon voor 
te schotelen, namelijk The 
Flintstones! Want dit jaar is het 
thema holbewoners.

Highway Party 4 mei 2018
WOW!!! 

Dat is het eerste wat we over onze Jaarlijkse 
Highway party kunnen zeggen! Ook dit jaar hadden 
we een +2000 geweldige feestende bezoekers, 
het was dan ook een meer dan geslaagde editie! 
Maar dit was uiteraard niet mogelijk zonder al de 
hulp van de leidingsploeg, vrijwilligers en uiteraard 
de DJ’s, waarvoor een dikke merci! Ook aan al 
de geweldige bezoekers een dikke merci! Maar 
natuurlijk ook aan de buren die elk jaar rekening 
houden met ons evenement! 

T.C. Boekt v.z.w.



T.C. Boekt v.z.w.
Graag willen we jullie allemaal wat meer op de hoogte houden en informeren over onze kleine, 

charmante familieclub. Na reeds enkele jaren een volledig nieuwe accommodatie te hebben, zijn er 
ook dit jaar heel wat veranderingen bij TC Boekt! 

We verwelkomen enkele nieuwe bestuursleden. Zij zorgen voor een nieuwe, frisse wind.
Zo hebben we dit jaar niet alleen een uitbreiding van onze ‘ start to tennis’  voor volwassenen,maar 
starten we in Boekt ook met kidstennis. We opteren er voor om bestaande, gemotiveerde leden 
te stimuleren en te steunen in hun opleiding tot trainer. Zo kunnen we in de toekomst lessen blijven 
aanbieden en dit door onze eigen vertrouwde trainers.
Naast ons lessenpakket zijn we ook gegaan voor dezelfde hoodies/truien om zo onze samenhorigheid 
nog meer in de kijker te zetten. Kiss my ace is vanaf nu een veel gehoorde uitspraak!

We willen ook benadrukken dat iedereen (ook niet leden) welkom is op een van 
onze activiteiten! Noteer alvast onze jaarlijkse eetdag, die zal plaatsvinden op 
zaterdag 22 september in de zaal Reitveld te Boekt!

Al onze andere activiteiten kunnen jullie terugvinden op onze website 
www.tcboekt.be of via onze facebookpagina. 

Indien jullie interesse hebben om samen met ons mee te genieten van de zalige tennissport, aarzel niet 
en kom gerust een kijkje nemen achter het buurthuis den Ubbel! Voor meer uitleg of vragen mogen jullie 
ook altijd mailen naar tcboekt@gmail.com!

Sportieve groeten en hopelijk tot snel,
Het bestuur TC BOEKT
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Garageverkoop BOEKT                            
Zondag 16 september van 8u. tot 17 u.

Beste Boektenaren

Voor het 3de jaar op rij organiseren we op zondag 16 september een garageverkoop.  

Alle straten uit Boekt willen we de kans geven om mee te doen.  Elk jaar zien we het deelne-
mersaantal groeien, ook dit jaar! De inschrijvingen lopen nu al volop binnen.  

Willen jullie ook graag meedoen? Dat kan! 

Gelieve voor 1 augustus je gegevens door te geven;

- via de facebookgroep ‘Garageverkoop BOEKT’ 

- via mail (lieve.vanderhoydonck@gmail.com)

- via onderstaand invulstrookje, te bezorgen aan Lieve Vanderhoydonck, Beekstraat 15

Volg alvast de laatste info en word lid van de FB-groep!

We wensen jullie alvast een gezellige en leuke garageverkoop!

We willen graag meedoen aan de garageverkoop op zondag 16 september ‘18

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………….

ADRES: ……………………………………………………………………………………………………….

TEL./GSM: ……………………………………………………………………………………………………….

Mailadres:  ……………………………………………………………………………………………………….



De eerste zondag van maart ging ons seizoen 
van start. 

De vier groepen reden een gezamenlijk parcours en werden om 11 uur verwacht aan de lokalen van 
voetbalclub de Wieze Boys om aan te schuiven aan ons befaamde ontbijtbuffet. De organisatoren 
Marnik en Daniel hadden er weer een waar smulfestijn van gemaakt. De talrijk aanwezige leden 
hadden niets dan lof voor hun culinaire kunsten. Voor de verschillende nieuwe leden was het een ideale 
gelegenheid om zich te kunnen integreren in de club. 

Vanaf rit twee reden alle groepen weer apart en ging de focus weer naar hetgeen we het liefste doen, 
fi etsen. Ondanks de frisse ochtenden was de opkomst zeer goed en alle groepen werden aangevuld 
met verschillende nieuwe leden, die we dan ook van harte welkom heten.

Ook op zaterdag worden er regelmatig ritten georganiseerd en de eerste zaterdagrit voor groep 3 en 
4 ging richting Thorn, het witte stadje, net over de grens met Nederland. De rit van ruim 100 kilometer 
vormde geen probleem voor hen, alleen was de wind niet altijd een bondgenoot. Groep 1 en 2 
waagden zich aan een trip richting Valdieu. Om de bekende abdij te bereiken, dienden enkele pittige 
hellingen beklommen te worden, maar alle deelnemers gaven blijk van een goede conditie en dito 
klimmersbenen. De 140 kilometer werden zonder problemen overbrugd.

 Als dit schrijven verschijnt, zal ook de tweede zaterdagrit op 9 juni achter de rug zijn. Groep 3 en 4 richten 
ditmaal hun pijlen op Hoegaarden en krijgen een golvend parcours voor de kiezen. De mannen en 
vrouwen van groep 1 en 2 “koersen” naar Valkenburg en de bekende Bemelerberg en de beruchte 
Cauberg uit de Amstel Goldrace.

Met de zomer in aantocht en nog verschillende één – en meerdaaagse tochten op het programma 
zullen de sportievelingen van Wtc Boekt genoeg motivatie vinden om de trainingen op te drijven om zo 
in optimale conditie aan de start te verschijnen.

Met sportieve groeten,

Dennis.

Trip naar Thorn
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WTC Boekt
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