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indelijk is het zover! De werken aan en rond het nieuwe Buurthuis zijn gestart. Na
een lange periode van onderhandelen op gemeentelijk vlak, wordt aan de uitvoering
van het plan begonnen. Het nieuwe Buurthuis wordt gebouwd aan de westelijke zijde van
het huidige Buurthuis. In het nieuwe Buurthuis komt een nieuw café met conciergewoning,
een nieuwe hal voor de petanque club van Boekt, lokalen voor de tekenacademie (op termijn
zal het huidige gebouw – de oude bibliotheek – verdwijnen), nieuw sanitaire voorzieningen
voor de tennisclub, en twee vergaderlokalen die, indien nodig, kunnen samengevoegd tot
één groot lokaal.
Het aannemersbedrijf Reynders zal het gebouw realiseren en de firma Limasco zal ondertussen de parking en nieuwe toegangsweg tot de Ubbelvelden aanleggen. Het ziet er dus
naar uit dat Boekt eindelijk de nodige infrastructuur gaat krijgen. Daar zijn we als Dorpsraad
zeer blij mee. Ook al zijn er op dit moment nog onduidelijkheden rond beheer en gebruik
van het gebouw. Wij hopen op dit vlak zo spoedig mogelijk tot overleg te komen met
de gemeentelijke instanties. Een werkgroep, bestaande uit de verenigingen die dit nieuwe
gebouw gaan gebruiken, zijn bereid om hun verantwoordelijkheid op vlak van beheer te
nemen, in samenwerking met de gemeente. Wij wachten op een voorstel dat de gemeente
ons gaat doen.
Alle Dorpsraden van Heusden-Zolder hebben zich achter het project Trage Wegen gezet.
In een vorige editie van Boeketje hebben we toegelicht waarover dit project gaat. In de voorbije maand heeft elke Dorpsraad in zijn wijk, de bestaande trage wegen geïnventariseerd
op basis van een topografische kaart die door de vzw Trage Wegen werd aangereikt. Ook
Dorpsraad Boekt heeft de bestaande trage wegen in Boekt geïnventariseerd. De volgende
stap is te gaan bekijken welke trage wegen hierin belangrijk kunnen zijn. Welke wegen een
verbinding kunnen vormen met andere wijken, of kunnen aansluiten met het fietsroutenetwerk.
Ter gelegenheid van de gemeenteverkiezingen, hebben we als Dorpsraad Boekt, onze
prioriteitenlijst bezorgd aan alle politieke partijen die in Heusden-Zolder opkomen. Deze
lijst vindt u terug in dit Boeketje. Naast de realisatie van het nieuwe buurthuis en het project
trage wegen, is voor ons de verkeersveiligheid een belangrijk punt. Boekt bevindt zich tussen verschillende drukke verbindingswegen (O.L. Vrouwstraat, Meylandtlaan). We vragen
maatregelen voor de zwakke weggebruikers.
Op het ogenblik dat dit Boeketje verschijnt, zijn de gemeenteverkiezingen achter de rug, en
wordt een nieuwe meerderheid gevormd voor de volgende zes jaar. Net zoals in het verleden
zullen wij ook in de toekomst, als Dorpsraad Boekt constructief meewerken met het
gemeentebestuur. Hierbij zijn de belangen van onze wijk Boekt, onze belangrijkste doelstelling.
Om die behoeften van onze wijk goed te kennen organiseert de Dorpsraad elk jaar een
Algemene Volksvergadering. Dit jaar gaat deze door in het Buurthuis op donderdag 15
november. In dit Boeketje vindt u de uitnodiging en agenda. Indien u niet kan aanwezig zijn,
kan u eventuele problemen doorgeven via het invulstrookje.
Veel leesgenot in dit Boeketje
Jos Tielens
Dorpsraad Boekt
Boeketje ~ 3 ~ www.boekt.be

Hop met de beentjes
T

raditiegetrouw stond op het laatste weekend van het
schoolverlof onze fietsdriedaagse geprogrammeerd. Dit
jaar trokken we naar het rustige Lo-Reninge nabij Diksmuide.
In hotel “De Oude Abdij” werden we verwend met heerlijke
maaltijden.

De dames fietsten op zaterdag ruim 70km, de mannen deden
een tocht tot aan de Kemmelberg langs mooie en verkeersvrije
wegen. De kasseihelling lieten we links liggen, maar over de
Zwarte en Rode berg reden we wel.

MMmmm...
V

oor onze jaarlijkse vormingsactiviteit hebben we dit jaar
deelgenomen aan het project

“Laat je strikken
voor de wereld”
.

Dit project is een initiatief van 11.11.11 en provincie Limburg,
in samenwerking met de Limburgse Noord-Zuidorganisaties.
Het wil op een laagdrempelige, ludieke manier Noord-Zuidthema’s bij de brede Limburgse bevolking brengen. Via een aantal
toffe activiteiten proberen ze groepen en verenigingen te
sensibiliseren rond eerlijke handel, klimaatproblematieken,
armoede in het Zuiden, mensenrechten enz. … Zo zijn er o.a.
een kookworkshop, een chocoladeproeverij, een wijnproeverij,
een GPS-stadsspel …, leuk en leerrijk.
Wij hebben gekozen voor een chocoladeproeverij. Eerst krijgen
we wat uitleg over de cacaoboeren in het Zuiden, het verhaal
achter de chocolade van Oxfam Fairtrade en welke impact
eerlijke handel heeft op het leven van de cacaoproducenten in het Zuiden. We mogen proeven van verschillende
soorten Oxfam Fairtrade chocolade: pure verwennerij!

Wist je:
- Dat een Belg
gemiddeld 9,72
kg chocolade ee
per jaar ?
t
- Dat de groots
te chocoladefab
rikant ter werel
België woont, nl
d in
. Barry Calleba
ut ?
- D at L od ew ij
k X IV oo it ee
n ch oc ol ad ev
invoerde wegen
er bo d
s “lustopwekke
nd” ?

En tenslotte gaan we aan de slag in de keuken: Mexicaanse chocolademelk, chocoladerotsjes en chocolademousse met gember of met roze peper.
Alles verdwijnt even in de koelkast. En dan mogen we eindelijk smullen van al het lekkers dat we zelf gemaakt hebben
met fairtrade chocolade. Heerlijk !!

De dames die niet fietsten shopten ondertussen in het mooie
Ieper. Op het grote marktplein was het zaterdagmarkt, en de
VRT-villa van Marcel Vanthilt konden ze ook bewonderen. Op
tijd en stond een terrasje doen, maakte het nog aangenamer.

Als afsluiter bezochten we op zondagvoormiddag de hopkwekerij van Proven. De gids en tevens bedrijfsleidster amuseerde ons niet enkel met haar leerrijke uitleg, maar zong ook
nog haar West-Vlaamse hoppelied.
GV

Het was een geslaagde avond. Misschien moeten we wat vaker
binnen springen in een Oxfam-Wereldwinkel want daar hebben ze nog meer lekkere en interessante fairtrade producten.
Zo kunnen we tonen dat we gestrikt zijn voor de wereld !
Voor de geïnteresseerden: Recept van chocoladerotsjes
Dit is een zeer gemakkelijk receptje, en toch origineel,
voor 15 personen:
-Bereidingstijd: 10 min.
-Benodigdheden: 200 g fondantchocolade van Oxfam,
ontbijtgranen, 15 papieren bakvormpjes, eventueel
witte chocolade

Smelt de chocolade ‘au bain-marie’: Breek de chocolade in
stukjes, doe ze in een kleinere kom of kookpot en plaats die
voorzichtig boven een kom met heet water.
Wanneer de chocolade gesmolten is, roer je er een grote
hoeveelheid ontbijtgranen door (de granen moeten net bedekt
zijn met chocolade).
Vorm met twee lepeltjes kleine bergjes in de papieren bakvormpjes en laat 15 min. afkoelen in de koelkast.
Net voor de chocolade hard is, kan je eventueel witte chocolade
over de rotsjes raspen.
SMAKELIJK !!
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Kreabo start seizoen 33  
KREABO startte zijn 33e seizoen op zondag 9 september traditioneel met een
herdenkingseucharistie voor overleden leden en hun overleden familieleden, een
fietstocht en een gezellige bbq. Dit traditionele startfeest was meteen het begin
van een druk seizoen.
Op 30 november en 1 december 2012 brengt KREABO in schouwburg Muze te
Zolder ‘Het Zouthuis’ van Peer Wittenbols. Wittenbols is de huisdramaturg van
het professioneel gezelschap Toneelgroep Oostpool in Nederland en is zowel in
het buurland als in Vlaanderen in de professionele theaterwereld een autoriteit.
Wij zijn als amateurgezelschap KREABO bijzonder vereerd dat we een stuk van
deze auteur mogen brengen.

‘Het Zouthuis’ vertelt het verhaal van een dag en een nacht waarop zuster en
twee broers van Ilse, ondersteund door haar echtgenoot, in het ouderlijke huis
samenkomen voor de rituele wake bij haar dode kindje. Al vlug halen onderlinge
spanningen de bovenhand, gebeuren allerlei onverwachte dingen en verdwijnt de
wake naar het achterplan. ‘Het Zouthuis’ is confronterend, wrang en doorspekt
met zwarte humor. Voor deze voorstelling doet KREABO een beroep op professionele begeleiding, wordt kleding exclusief ontworpen en wordt in een intimistisch decor geacteerd.

Meylandtlaan 142
3550 Heusden-Zolder
T: +32(0)11 54 72 12
F: +32(0)11 57 11 94

Openingsuren di-vr: 9u-18u / za:10u-18u

GARAGE CLAES
Meylandtlaan 179
3550 Zolder

MATRAS- & WATERBEDCENTRUM

TEL 011 53 33 21

VERKOOP TOP OCCASIES

Matrassen en waterbedden,
lattenbodems, seniorenbedden,
kussens en dekbedden...

Met garantie en service

Hofeinde 14 - 3550 ZOLDER

MARIE-CHRISTINE BAPTIST

Tuin- & Landschapsarchitectuur
Ruimtelijke planning
OLV-straat 126 bus 1
3550 Heusden-Zolder
tel: +32 (0) 11/53.79.25
fax: +32 (0) 11/53.18.64
www.baptistmch.be

LOUIS PUT-HUYGENS

De cast bestaat uit: Reinhilde Bielen, Bert Melaer, Leentje
Vandeweyer, Leen Gernaey, Albert Cuyx en Wesley Timmers.

Kaarten voor deze voorstelling kunt u vanaf 31 oktober 2012
bestellen via onze website www.kreabo.be of telefonisch op het
nummer 011 533907.

DRIESSTRAAT 34
3550 ZOLDER
TEL 011/53.70.13
TEL 011/53.82.72

De voorstelling ‘Alles voor ‘t schoon’ brengt Kreabo op 15, 16,
21 en 23 maart. Meer info hierover in het volgende Boeketje.

Prijs € 10.
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Boeketje ~ 7 ~ www.boekt.be

Prioriteitennota
N

aar aanleiding van de gemeenteverkiezingen maakte
Dorpsraad Boekt aan alle politieke partijen enkele prioritaire behoeften over, voor Boekt.
Deze lijst van prioriteiten werd goedgekeurd op de algemene
vergadering van vzw Dorpsraad Boekt van 10 mei 2012.
Wij hopen dat de partijen deze punten op de agenda zetten bij
de besprekingen van een nieuwe meerderheid.

1) Trage wegen
De Dorpsraden van Heusden-Zolder (Eversel, Heusden-Centrum, Zolder-centrum, Boekt, Bolderberg en Viversel) hebben
de koppen bij elkaar gestoken en willen gezamenlijk dit project
op gang trekken.
Vooral willen wij de voorzet geven naar de gemeente toe om de
trage wegen van Heusden-Zolder in kaart te brengen, en initiatieven te ontwikkelen om deze trage wegen te verbeteren.
De Dorpsraden gaan hiervoor samenwerken met de v.z.w. Trage
Wegen, die heel wat kennis beschikt over oude stafkaarten en
nodige reglementering.
De uiteindelijke bedoeling is dat de gemeente bereid wordt
gevonden om dit gemeentelijk in kaart te brengen, en de nodige optimalisering te doen waardoor deze wegen gemakkelijk
bereik- en berijdbaar worden. Wij vragen om dit in de gemeentebegroting van 2013 op te nemen.
Voor Boekt vragen we een aansluiting met het oude spoor
(fietsroutenetwerk).

2) Dorpskernvernieuwing

4) Infrastructuurplan Boekt

Door de toename van het aantal woongelegenheden, appartementen in het centrum van Boekt, vragen we dat de Dorpskern
hieraan wordt aangepast.
Concreet vragen we de mogelijkheid tot herinrichting te
onderzoeken van de Ubbelstraat/Borghgravelaan/Reitveld en
het plein tegenover de kerk.
We vragen dat deze dorpskernvernieuwing gebeurt in overleg
met Dorpsraad Boekt

Na het afvoeren van de realisatie van de sporthal na de vorige
gemeenteverkiezingen, is de Dorpsraad met het gemeentebestuur beginnen onderhandelen over de toekomst van het Buurthuis
in Boekt. In voetnota 1 vind je de knelpunten die in dit overleg
aan bod kwamen.
Deze onderhandelingen hebben geleid tot het Infrastructuurplan dat gerealiseerd wordt in fasen:
- Fase 1 is de buitenaanleg : parking, bestrating, beplanting
rond het nieuwe buurthuis
- Fase 2 is het gebouw (buurthuis, conciërge woning, tekenacademie, petanquehal, sanitair en kleedruimte tennis)
- Fase 3 is de aanleg buiten petanque banen, tennisterreinen en
het groene pleintje.
- Fase 1 en 2 zouden samen aanvallen. Fase 3 zal pas uitgevoerd worden als 1 en 2 gerealiseerd zijn.
Wij hopen dat zoals gepland, fase 1 - 2 en 3 vanaf het najaar
2012 gerealiseerd worden.
De Dorpsraad vraagt aan de nieuwe meerderheid om dit
totale infrastructuurplan verder te realiseren in overleg met de
Dorpsraad.

3) Verkeersveiligheid
Knelpunten op vlak van verkeersveiligheid in Boekt zijn op dit
ogenblik
- Belikstraat: te hoge snelheid
- Onze Lieve Vrouwstraat: onveiligheid door te hoge snelheid
en de fietspaden die te nauw aansluiten bij de rijvakken. Wij
vragen veilige oversteekplaatsen.
- Meylandtlaan: hier vragen we dat de mogelijkheid onderzocht
wordt om de veiligheid van fietsers te verhogen door de aanleg
van fietspaden in een aparte bedding, los van de rijvakken en
dit vanaf het kruispunt aan de lichten in Boekt richting Suska
berg.
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(1) Voetnota
- het huidige Buurthuis is aan vernieuwing toe. Het gebouw
voldoet niet meer aan de behoeften van een modern Buurthuis
in een jonge wijk zoals Boekt.
- Het gebouw waar Petanqueclub Boekt in gehuisvest is, voldoet niet meer aan de minimale veiligheidsvoorschriften, is
volledig verouderd
- De tennisclub heeft dringend behoefte aan een derde tennisterrein
- De ontsluiting van de gronden rond het Buurthuis en de
Ubbelvelden dient gerealiseerd.
- Indien de voetbalclub Wieze Boys dienen te verhuizen,
moeten ze terecht kunnen op de Ubbelvelden.
- De jeugdlokalen zijn te klein geworden voor de huidige werking
wegens een groot aantal toegenomen leden van Chiro Boekt en
het succes van de speelpleinwerking het Pad.

Boeketje ~ 9 ~ www.boekt.be

Roy Sentjens

W

ielrenner ‘Roy Sentjens’ verbaast vriend en vijand met
zijn comeback na een schorsing van 2 jaar door te doen
wat hij graag doet en waarvoor hij de passie nooit verloren
heeft. Roy heeft duidelijk ambities en hij hoopt op een profcontract voor volgend seizoen. In het verleden maakte Roy deel
uit van topformaties als Rabobank, Lotto en Milram, maar
kiest nu voor een terugkeer via de continentale ploeg De RijkeShanks. In de schaduw van de bomen op het kerkplein van
Boekt , waar hij woont, praten we even met hem.
Roy, Wanneer begon je eigenlijk met wielrennen?
<Roy>: Het begon voor mij toen ik 11 jaar werd...
Mijn vader reed bij de ‘cyclosportieven’ en ik mocht geregeld
mee naar wedstrijden.
Tot hij op een zekere dag won, het was zo mooi, mijn kleine
hartje ging er sneller van slaan en van toen af wist ik echt wat ik
wou. Koersen, koersen om te winnen.
Mijn vader nam me mee naar een fietswinkel, ik kreeg een
koersfiets. Geweldig!
Ik weet nog goed hoe hij er uit zag, een gele Rossin uit Italië.
Ik was zo fier, ik reed er mee door de straat zodat iedereen me
zeker zou gezien hebben, ging aanbellen bij vriendjes om hem
te tonen, het was een pracht van een fiets met cromé velgen die
schitterden als de zon er zijn stralen in liet schijnen. Kippevel!
Hoe was het om terug naar je eerste wedstrijd toe te leven in de
laatste weken?
<Roy>: Ik heb er heel hard voor getraind. Ik heb samen met
mijn schoonvader Luc het koersritme proberen na te bootsen
door 2.600 km achter de scooter te trainen. Ik heb tegen de
scooter gekoerst, soms 220 kilometer lang, helling op, helling
af. Maar volledig tot een koerssimulatie kan je niet komen. En
dan was die ene dag daar! Vol spanning stond ik aan de start
van mijn eerste wedstrijd. Ik haalde zomaar eens even 100
hartslag in rust, dat zegt al genoeg denk ik …
Hoe ziet het leven van een profrenner er eigenlijk uit?
<Roy>: Van januari tot en met oktober is het een kwestie van
trainen en fietsen. In november ben ik dan even van de fiets

Puur & Positief
af. Dan ga ik lekker op vakantie. Mijn lichaam heeft dat ook
nodig, het moet tot rust komen en herstellen van alle inspanningen die het hele jaar zijn geleverd. Zodra ik weer ga trainen
zijn die extra kilo’s er zo weer af. Per jaar heb je als wielrenner
zo’n zeventig tot tachtig koersdagen, de rest van de tijd doe je
aan vormbehoud.
Hoe voelt het als je na een lange rit de finish ziet verschijnen?
<Roy>: Het is echt een slopend traject waarin het echt afzien is.
Dus als de finish in het vooruitzicht komt en je rijdt voorin het
peloton, dan gaat er een knop om en geef je alles. Je belandt in
een soort roes of leegte, denkt nergens meer aan en alles lijkt
vanzelf te gaan. Ik heb mijzelf daarin het afgelopen jaar overtroffen. Mijn lichaam is tot meer in staat dan mijn geest deed
beseffen. Dat ik zo diep kon gaan, daar stond ik zelf versteld
van. Ik wist niet dat dat er in zat.
Eindelijk gefinisht en dan... de volgende dag weer die fiets op!
<Roy>: Ja, dat is wel zwaar, maar niet elke rit is hetzelfde. Als er
een bergetappe is dan zorg je als niet klimmer dat je binnen de
tijdslimiet binnen bent. Zo heb je af en toe een rustdag maar
soms is het ook knap lastig om op tijd binnen te zijn.
Hoe ziet een voorbereiding op een wedstrijd er uit bij jou?
<Roy>: Als het een ronde is van enkele dagen dan gaan we
meestal een dag voor de wedstrijd al naar de koers toe. In het
hotel daar worden we eerst gemasseerd, dan gaan we samen
eten en na het eten volgt er meestal een bespreking met het
team. Zelf eet ik meestal een dag voordat ik naar de koers ga
pannenkoeken havermout, scheer ik twee dagen voor de koers
mijn benen en in mijn gedachten rijd ik de wedstrijd al een
paar keer. Ik ben er echt mee bezig van start tot finish.
Als het een eendagswedstrijd is, brengt mijn vriendin Michele
of schoonvader Luc me naar de wedstrijd waar we toch 2 uur
voor de start al moeten zijn. Onderweg eet ik dan mijn havermoutpapje en eenmaal aangekomen is het je klaarmaken, de
tactiek bespreken met het team en starten maar.
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Roy Sentjens
Wie is je voorbeeld in de wielersport?
<Roy>: Voorbeelden heb ik nooit echt gehad, maar ik vond de
manier van koersen van Miguel Indurain altijd erg mooi.
Wat is het nadeel van beroemd zijn? En het voordeel?
<Roy>: Nadeel kan zijn dat je vaak wordt aangesproken door
‘vreemde’ mensen, ook op de momenten dat je dat niet wilt.
Je moet je soms gedragen zoals ‘men’ dat wil. Voordeel is dat
mensen je bewonderen voor wat je doet en dat het voor sommige mensen veel betekent. Het levert ook vaak hele leuke
reacties van mensen op!
Welke zijn je speciale doelen voor je verdere verloop als wielrenner?
<Roy>: Ik werd ooit 16de in de Ronde van Vlaanderen en 13de
in Parijs-Roubaix na een koers volledig in dienst van een kopman. Ik denk dat ik nog beter kan doen. Ik ben een jonge dertiger en sowieso een laatbloeier. Ik heb nu echt leren genieten
van wat ik doe. In de voorbije 2 jaar heb ik het wielrennen erg
gemist, het is een fantastische sport en ik vind dat mijn carrière
nog lang niet gedaan is.
Roy, bedankt voor het interview en uiteraard willen wij je het
allerbeste toewensen voor de komende wedstrijden!
Michele Vanherle

Een nieuwe stap...
…voor de leerlingen van het eerste leerjaar
De kinderen van de vrije basisschool zijn weer een nieuw schooljaar begonnen. De oudste kleuters van vorig jaar hebben de
belangrijke stap gezet naar het eerste leerjaar. De eerste dagen was het even wennen maar ondertussen zijn onze jongste jongens
en meisjes het al goed gewoon in hun nieuwe school.
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Gevaarlijk kruispunt!

NIJS HEIDI

HOFEINDE 101 3550 HEUSDEN-ZOLDER

N

a een aantal individuele klachten van bewoners van de Belikstraat bij de politie inzake overdreven snelheid, werd vorig jaar
door de bewoners van de Belikstraat een gezamenlijke enquête/petitie-actie gehouden met als doel de veiligheid in die straat
en vooral aan het kruispunt met de straat Hofeinde te verhogen. Dit versterkte de eerdere individuele klachten.
Op de hoorzitting georganiseerd door de Dorpsraad in oktober van datzelfde jaar waren er verschillende mensen van de Belikstraat aanwezig om deze onveilige situatie en het resultaat van de petitie ook daar te vermelden. Vervolgens heeft de Dorpsraad
een brief gestuurd aan de gemeente met de vraag om maatregelen te treffen.
Er werden snelheidsdisplays en daarna ook –meters geplaatst.

www.vanluyd.be

011 53 66 12 of 011 87 37 36

ENKEL OP AFSPRAAK

Mijnwerkerslaan 25
3550 Zolder
Tel. 011 - 53 73 56
Fax 011 - 53 82 67

B.T.W. BE 420.447.884
info@vanluyd.be

De volgende vaststellingen en andere aspecten hebben geleid tot een beslissing van de gemeentelijke mobiliteitscel tot het
effectief aanpassen van dit kruispunt :
* de resultaten van de aangebrachte snelheidsdisplays (na deze
klacht/petitie) in de Belikstraat meldden 12% overtreders
* de daaropvolgende snelheidscontroles in de Belikstraat
resulteerden in een vrij hoog aantal overtredingen - meer dan
het gemeentelijk gemiddelde
* een groot deel van deze overtreders betroffen bovendien
inwoners van de Belikstraat en omgeving
* op dit kruispunt gebeurden de afgelopen jaren toch enkele
ongevallen met lichamelijk letsel
* er is een beperkt zicht bij het naderen van dit kruispunt,
hetgeen zorgt voor een subjectief onveiligheidsgevoel

Op basis van deze redenen adviseerde de gemeentelijke
mobiliteitscel op datum van 14/05/2012 om 1 rijbaankussen
aan te leggen in elke rijrichting in de Belikstraat en dit ter
hoogte van het kruispunt met Hofeinde.

• Lotto

Het schepencollege van 04/06/2012 besliste uiteindelijk om
2 rijbaankussens aan te brengen voor het kruispunt Belikstraat-Hofeinde komende van de Kiewitstraat en dit gecombineerd met paaltjes in de bermen.

Deze tekst is geschreven in samenspraak/overleg met Commissaris Danny Wendelen.

BG bvba

Dit toont aan dat een blijkbaar simpele verkeersingreep of verkeersaanpassing toch eerst goed en wel overwogen en onderzocht wordt.

Hekwerken en sectionale poorten
Gert Basteijns

O.L.Vrouwstraat 19
3550 Heusden-Zolder

Meylandtlaan 81
3550 Heusden - Zolder

tel. 011 / 53.70.24
fax 011 / 53.70.34

Rijksweg 177
3630 Eisden - Maasmechelen

tel. 089 / 76.04.36
fax 089 / 76.43.40

011/440098
0472/643990
gert.basteijns@telenet.be

TANKCONTROLE
CENTRALE
VERWARMING
ONDERHOUD CV
AIRCONDITIONING
De Raeve Stefan
De Borghgravelaan 3
3550 Zolder
tel. 011 / 53.37.76
GSM 0497 / 80.47.62

16-09-2012 : 13u13

16-09-2012 : 13u13

16-09-2012 : 13u14
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UITNODIGING VOOR
ALLE BOEKTENAREN !
Jaarlijkse Hoorzitting v.z.w. Dorpsraad Boekt
Wanneer: Donderdag 15 november 2012 om 20.00u
Waar: Buurthuis Ubbelstraat 92
Agenda:

-kasverslag 2012 en begroting 2013
-verslag activiteiten Dorpsraad van het voorbije werkjaar
-opname nieuwe leden en verkiezing van de Raad van Bestuur
-voorstelling resultaten van de bevraging omtrent de
veiligheid in Boekt door Geert Luypaert, korpschef Politie
Heusden-Zolder
-tijdens de hoorzitting wil de Dorpsraad luisteren naar wat
in Boekt leeft over:
Verkeer, mobiliteit, onze sociale en sportieve infrastructuur,
knelpunten in bepaalde straten, activiteiten die in Boekt
georganiseerd worden, de kermis, ….. .

De Dorpsraad
wil horen wat
de Boektenaren
denken
over Boekt!

Tennisclub Boekt
H

et was een voorjaar met veel regen maar op de dagen en
uren dat het droog was waren de pleinen goed bezet.

Onze interclubploegen deden het weer goed en ook de jeugd
laat zich steeds meer opmerken.
De tennislessen zitten overvol en ook de activiteiten worden
goed bijgewoond.

Jullie kunnen vragen, opmerkingen, voorstellen reeds vooraf doorgeven! Doe een mailtje naar tielensjos@telenet.be of breng
onderstaand strookje binnen bij de voorzitter, Jos Tielens, ‘Horstad 10’ of bij de secretaris ‘Vlamingenlaan 20’. Liefst vóór 15 november.

Nu begint de winterperiode, waar de meesten in een tennishal
spelen om de techniek en de conditie op peil te houden om
volgend jaar er weer tegenaan te kunnen gaan.

De inschrijvingen voor ons clubkampioenschap liepen weer
vlot binnen en de loting zorgde voor spannende wedstrijden.
Vele nieuwe leden schreven zich in en dit is een echt pluspunt
voor onze club.

Het bestuur, TC Boekt

Het Kermisweekend
W

e mogen weer met tevredenheid terugblikken op een
geslaagd kermisweekend einde juli. Het staat weer op
de kalender, denken we. Het aantal kermisattracties was groter
dan vorig jaar en ook de toeloop was, mede dankzij het goede
weer, erg goed.
De rommelmarkt wint aan bekendheid, ook buiten onze grenzen. Er waren heel wat nieuwe deelnemers dankzij de uitgebreide reclame. Ook de toeloop en het aantal kopers was
geslaagd. Bij deze willen we weer de petanque en de tennis bedanken voor de steun en de goede samenwerking. En speciaal
ook Georgy Auwerx, mijn rechterhand.

Alle ideeën en voorstellen zijn welkom!

Het bestuur blijft zijn best doen om de familiale sfeer te behouden waar iedereen welkom is.

Nieuwkomer dit jaar was “Boekt Live”.
We zochten een nieuw concept om Boekt verder op de kaart te
brengen.
In samenwerking met Davy Van “ ‘t Buurthuis” hebben we een
mooi programma kunnen presenteren met een gering budget.

We danken ook onze sponsors voor de nauwe samenwerking
en steun. Dankzij de nodige reclame hadden we een enthousiast publiek van ongeveer 300 mensen.
Dit geeft een stimulans om naar volgend jaar een uitgebreider
programma samen te stellen.
Ons team zit al rond de tafel om nieuwe ideeën uit te werken
en in kaart te brengen.
Omdat schijnbaar niet iedereen op de hoogte was van de
activiteiten en preciese planning van het weekend dit jaar, zal
iedere Boektenaar in 2013 tijdig een programma in de bus krijgen met de inhoud van het “Kermisweekend 2013”.
Iedereen bedankt voor de massale opkomst.
Het was gezellig!


Gelieve hier je opmerking, voorstel, vraag,… te noteren
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Carlo Vandevelde
Namens de Dorpsraad Boekt

Dagbladhandel

Leen Gernaey
Licentiate
Logopedie
Audiologie

miranda & kurt

broodjes en verse koffie vanaf 05.30u

Meylandtlaan 119
3550 Heusden
011 / 53.88.88

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

Vergadering van 30 juli 2012 naar aanleiding van
de werken in de Jeugdlaan en Viverselweg

B

ij aanvang van de vergadering was al duidelijk dat dit geen
gezellige samenkomst ging worden tussen enerzijds de bewoners van de Viverselweg en het gemeentebestuur anderzijds.
We werden persoonlijk ontvangen door Eerste schepen Mario
Borremans.
De vergadering werd geopend met een verontschuldiging dat het
gemeentebestuur vergeten was om de bewoners van de Viverselweg
uit te nodigen op de eerste infovergadering. Die was er blijkbaar
al geweest voor de bewoners van de Jeugdlaan.
Iedereen kon ondertussen al kijken wat er ging gebeuren in zijn
straat op de plannen die iedereen kreeg.
Deze plannen werden verder toegelicht door het studiebureel.
Vrijwel dadelijk begon de discussie waarom dit niet eerder verteld is aan de bewoners. Nu kregen ze immers de goedgekeurde
plannen voorgeschoteld zonder dat er inspraak was of tijd om
opmerkingen te geven. De tijd om protest aan te tekenen was
verstreken en er kon niets meer aangepast worden.
De bewoners verweten het gemeentebestuur dat er procedurefouten gemaakt waren omdat het niet op voorhand was kenbaar gemaakt aan de buurtbewoners.
Dit werd ontkracht toen uitgelegd werd dat er wel degelijk borden geplaatst zijn aan het begin en einde van de Viverselweg.

Het grootste struikelblok voor de bewoners in de uitvoeringsplannen was de verkeerspoort die voorzien is voor huisnummer 37. Dit zou hinder gaan geven met de toegankelijkheid van
de bewoner met de wagen. Vooral dan de verkeersborden die
aan begin en einde hiervan geplaatst worden. Dit werd ontkracht door het bestuur. De Viverselweg wordt op deze plaats
ook breder waardoor er geen plaats meer is langs de weg om
te parkeren. Hiermee kan het gemeentebestuur geen rekening
houden, was het antwoord.

Als men de plannen bekijkt, ziet men ook dat het kruispunt van de Viverselweg met de O.- L.
Vrouwstraat nu ook veel extra verkeer gaat krijgen. Er werd dus terecht gevraagd of hier maatregelen
genomen zouden worden om dit kruispunt veiliger te maken. Een mogelijkheid zou zijn om
daar een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers te realiseren. Dit was volgens het
gemeentebestuur niet mogelijk omdat dit een gewestweg is en er geen voetpaden zijn.
Bijgevolg kon er ook geen oversteekplaats voorzien worden. Er werd wel nog bijkomend geïnformeerd of dit eventueel in de toekomst kon gerealiseerd worden.
De vergadering werd afgesloten zonder dat de bewoners echt tevreden waren
en zo zijn ze dan ook naar huis gegaan. Buiten werd er nog even nagekaart
maar de onvrede bleef. Er werd door sommigen onder hen al verteld dat ze
protest zouden aantekenen op grond van procedurefouten.
Benieuwd hoe dit verder afloop. Wordt vervolgd, denk ik.

Op de vraag waarom het verkeer nu ineens omgeleid wordt
naar de Viverselweg kon men ook niet echt antwoord geven.
Verder dan de uitleg dat het nodig was voor het fietsroute
netwerk kwam men niet. Toen er gezegd werd dat nu het zware
verkeer dat er over de Jeugdlaan kwam, nu verplicht werd de
Viverselweg te nemen, viel men een beetje uit de lucht. Er
kwam immers geen zwaar verkeer over de Jeugdlaan. Terwijl
dit toch een sluipweg is voor verkeer dat op het industrieterrein
wil geraken in Lummen.
Er werd door een bewoner ook verteld dat er door een
aannemer al een nieuwe betonnen paal geplant is in functie
van de werken en dat deze op zijn eigendom staat. Dit gingen
ze nader bekijken en als dit inderdaad zo is werd de opdracht
gegeven om deze alsnog te verplaatsen.
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Sint-Maarten
H zaterdag 10 november

ou
alvast vrij, want het is weer tijd voor het gezelligste
evenement van Boekt…

Sint-Maartensvuur!
Voor ieder wat wils deze dag, zowel jong als oud kan
terecht aan de chirolokalen. Vanaf 14 uur kunnen de kleinsten leuke spelletjes komen spelen en natuurlijk ook pompoenen uithollen.
Voor de echte durvers is er om 17 uur ook de fakkeltocht, een
heuse “tocht door het donker” in Boekt. Pas op: niet voor
schrikschijters!
Vanaf 18 uur kan iedereen komen genieten van een stevige
borrel of een ‘goei zjat sôp’ aan het vuur. Kortom, het belooft
weer een gezellige avond te worden.

Snoeihout gevraagd!
Mensen die snoeihout hebben mogen dit brengen.
Enkele opmerkingen:
-Breng geen (bewerkt) afvalhout! We zijn geen containerpark!
-Enkel snoeihout van bomen en struiken. Dus geen bladeren
of dergelijke!
-Lengte van het snoeihout mag plus minus 1 meter lang zijn.
Dit om het optasten gemakkelijker te maken!
-Vooraf graag een telefoontje naar
Frans Vanhemel 0494387459 ofwel
Jos Tielens 0498165531.

Elektriciteitswerken
Elektrische verwarming
Alarminstallaties
Verlichting

HETZHEIM JURGEN
Boekt Zolder
fax 011 / 53 60 80

O.L. Vrouwstraat 163
tel. 011 / 53 84 49
GSM: 0495 / 187259

Brood- en
Banketbakkerij

SWINNEN
De Borghgravelaan 14

011 533 644

TEL 011 / 53.37.62

www.pep-en-pino.be

di angeli
RUNNING
TENNIS-SQUASH
BADMINTON
FIETS- & MTBKLEDING

www.machinevriend.be
Bieststraat 100
3550 Heusden - Zolder
tel 011 / 53.72.71

Guido Gezellelaan 169
3550 Heusden-Zolder
Open Ma t.e.m Zat 10:00u 18:00u
Tel: 011/42.29.88

´t Buurthuis

OPGELET: WEGENS DE WERKEN AAN HET NIEUWE BUURTHUIS ZIJN DE UBBELVELDEN TIJDENS DE WEEK
NIET TOEGANKELIJK VOOR AUTO’S. ER IS ENKEL DOORGANG TIJDENS DE WEEKENDS!
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Da
hee vy
wel t u
kom

SCHRIJNWERKERIJ
REYNDERS
RAMEN - DEUREN - BINNENSCHRIJNWERKERIJ
KEUKENS - TRAPPEN - KASTEN - VERANDA’S
PERGOLA’S - ROLLUIKEN - PARKET

KIEWITSTRAAT 17
3550 HEUSDEN-ZOLDER
Tel.: 011 53 78 20
GSM: 0498 34 11 99

Alle dagen open vanaf 14:00 uur
Dinsdag rustdag
Za. en zo.: vanaf 11.00u
diverse snacks en hapjes verkrijgbaar
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openingsuren
rustdag
ma:
8u00 tot 18u00
di:
woe: 8u00 tot 18u00
do: enkel op afspraak
vrij: 8u00 tot 18u00
zat: 8u00 tot 16u30

‘s middags gesloten tussen
11u30 en 13u00

Nieuw:
Gelish nagellak

Merelstraat 54
3550 Heusden-Zolder
BTW BE 0892.414.648

GSM Jeroen - 0477 35 74 78
jk.stukadoorswerken@telenet.be

BELIKSTRAAT 96
3550 Heusden-Zolder
TEL/FAX 011/60 26 86

OPEN:
Ma-Vr: 10.00-12.00u
13.00-19.00u
Di-Do: 10.00-12.00u
13.00-21.00u
Za:
10.00-14.00u

OFFICIEEL VERDELER THOR - SUZUKI - DC
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