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De Dorpsraad maakt op dit ogenblik een speciale periode door. Na jarenlang betrokken
te zijn geweest bij het beheer van het Buurthuis, Ubbelvelden en Jeugdlokalen, ziet het er
naar uit dat dit na 1 januari 2014 gaat veranderen. Een gemeentelijk decreet bepaalt dat alle
VZW’s, die betrokken zijn bij het beheer van gemeentelijk patrimonium, dienen hervormd.
Een werkgroep binnen het schepencollege is deze hervorming voor Heusden-Zolder aan
het uitwerken. Deze werkgroep heeft zichzelf echter geen tijdschema opgelegd, zodat het
koffiedik kijken is naar wanneer we antwoord gaan krijgen op de vele vragen die zich stellen.
Welke vorm van beheer er gaat komen voor zowel het Buurthuis, de Ubbelvelden, als Jeugdlokalen? Vooral vervelend is dat wij nu uitkijken naar het nieuwe Buurthuis dat in volle steigers staat, en waarvan we niet weten hoe dit gaat beheerd worden. Wie mag wat beslissen?
Wie gaat dit inrichten? Gaat er een huurprijs komen? Hoe zit dit voor de tennisclub en de
petanque? Veel vragen waarop vanuit de gemeente nog geen antwoord op komt.
Niettegenstaande dat zijn we, als Dorpsraad, blij dat de bouw van zowel Buurthuis als
parking zeer goed vooruit gaan. Het ziet er goed uit. Voor Boekt is de realisatie ervan een
flinke stap vooruit. We kijken uit naar de afwerking ervan en hopen dat ook fase drie (aanleg
terras, tennisterreinen, speeltuin, buitenbanen petanque) snel wordt goedgekeurd.
Het is goed dat de sociale infrastructuur van Boekt wordt vernieuwd en uitgebreid. Boekt
is een snel groeiende en jonge wijk. Aan deze groei komt voorlopig geen einde. Wel integendeel. Als Dorpsraad hebben we informatie gekregen over de verkavelingsplannen van de
gronden tussen Borghgravelaan en Kerkplein. Ook komt er een inbreidingsproject tussen de
Borghgravelaan en De Kenen. De informatie die we hierover kregen, vindt u in dit Boeketje.
Opmerkingen hierover mag u ons overmaken. Dit project gaat het uitzicht van Boekt centrum fel doen veranderen. Dit project kan immers niet gerealiseerd zonder de afbraak van
het oude Bibliotheekgebouw, de oude Kerk (huidig petanquelokaal) en Pastorij. Drie gebouwen zullen verdwijnen die het uitzicht van Boekt centrum toch serieus bepaald hebben in
de afgelopen decennia.
Door dit project wordt de aansluiting van de Borghgravelaan met de Ubbelstraat heringericht. De Ubbelstraat krijgt een haakse aansluiting op de Borghgravelaan. Vanaf de afslag
naar de Ubbelstraat tot aan het Kerkplein wordt zone 30 km/u. Dit zal de verkeersveiligheid
in Boekt zeker ten goede komen.
Verkeersveiligheid voor de Boektenaren is een belangrijk actiepunt voor de Dorpsraad.
In dit Boeketje vindt u de brief integraal terug die we schreven aan het Agentschap voor
Wegen en Verkeer in verband met de veiligheid op de Terlaemenlaan, O.L.Vrouwstraat en
Meylandtlaan. We gaan dit zeker verder opvolgen.
Tijdens het Pinksterweekend is het weer Feest in Boekt! De werkgroep heeft een fantastisch
programma in elkaar gebokst. Tijdens dit weekend zijn de Ubbelvelden the place to be voor
iedereen die graag mensen uit eigen buurt ontmoet in een fijne sfeer!
Verder kunt u lezen over Boekt kermis, de speelpleinwerking Pat, de bivakplannen van
Chiro Boekt, de wielerclub, een dankwoord van Bert Van Buel, de tennisclub, Petanque, de
Kledingcontainer aan de school, Kreabo en de tweede editie van de Zeepkistenrace.
Nieuw is de tuinrubriek van Boektenaar Peter Beerten!
Veel leesgenot in dit Boeketje
Jos Tielens
Dorpsraad Boekt

OFFICIEEL VERDELER THOR - SUZUKI - DC
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Tennisclub Boekt

Vrouwen aan de macht
D

e winter is eindelijk voorbij, een nieuw tennisseizoen
begint en dit misschien voor het laatst op onze vertrouwde
pleinen achter ’t Buurthuis.
Door de aanhoudende nachtvorst was het niet mogelijk de
pleinen op tijd klaar te maken. Met man en macht werd er
gewerkt om toch klaar te zijn voor de interclubwedstrijden, de
eerste belangrijke ontmoetingen van het nieuwe seizoen.

H

et aantal vrouwen van WTC Boekt neemt ieder jaar toe.
Voor het huidige seizoen zijn het er al acht, en voor het
bestuur van de club mag dit aantal nog ieder jaar stijgen.
Dames die de stap willen zetten kunnen contact opnemen
via de website www.wtcboekt.be of via secretaris Willy Janssen 011- 533768. Willy is de drijvende kracht achter de derde
groep, waarbij een vijftal dames fietsen. Hij zorgt voor een aangenaam tempo, en zoekt halverwege een gezellige stopplaats
om wat te keuvelen en koffie te drinken. Vertrekken doen we
aan de boekerij. De starturen staan op onze website.

Het zou fijn zijn als we volgend jaar, bij ons 30 jarig bestaan,
na 17 jaar wachten, eindelijk zouden kunnen beschikken over
een derde terrein achter het nieuwe Buurthuis. Dan zouden we
bij interclubwedstrijden minder moeten uitwijken naar om-

Wie wordt de negende dame bij onze club?

Koude start!
Amai! Wat een koud voorjaar! Hoe vaak hebben we dat gedacht. Wie rijdt er met zo een weer op een fiets.
Awel! Die van WTC Boekt startten op de eerste zondag van
maart hun seizoen. Gebruikelijk werd het maar een korte
rit, want om 11h werden we verwacht bij De Koriander voor
een broodjesmaaltijd. Bij het binnenkomen werden we hartelijk begroet door uitbater Marc Cambier, de eigenaar en zijn
schoonvader Guido Melotte was ook in de buurt. Het was er
heel gezellig, en met een koude neus smaakte de koffie dubbel
zo goed.
GV

liggende clubs.
Het gaat goed met Tennisclub Boekt. Er zijn vele nieuwe leden,
tennislessen voor jong en oud, en een kalender waar iedereen
wel zijn gading kan in vinden.
Personen die nog geen lid zijn van onze club zijn uiteraard ook
welkom om eens een balletje te komen slaan en zo onze club te
leren kennen.
Het bestuur doet ook nu weer zijn best om iedereen een fijn,
sportief en gezellig tennisjaar te bezorgen.
Het bestuur, TC Boekt

Een jas, een jurk, een paar schoenen,
je maakt er mensen gelukkig mee,
je maakt er nieuwe maten mee!!
Wereld Missie Hulp zamelt over heel Vlaanderen in via 1.300
rode kledingdepotbakken, via 300 grotere depots en via inzamelacties.
De hulpgoederen worden voor een deel naar het sorteercentrum in Boechout gebracht. Personeel en vrijwilligers sorteren
de ingezamelde goederen in zomer- en winterkleding. Daarna
wordt de gesorteerde kleding in balen van 80 kilo geperst, zodat er meer in een container kan.
Een ander deel van de ingezamelde goederen wordt aan
sorteerbedrijven verkocht. Omdat Wereld Missie Hulp niet
systematisch aan fondsenwerving doet, is het de opbrengst
daarvan die het mogelijk maakt de werking te financieren en
ook steun toe te kennen aan projecten.
Reeds 27 jaar is Wereld Missie Hulp gespecialiseerd in het verzenden van hulpgoederen voor de kleinschalige projecten van
lokale gemeenschappen en missionarissen in de Derde Wereld
en Oost-Europa.
Wereld Missie Hulp stuurt goederen naar 41 landen in OostEuropa, Afrika en Azië.
Naast het verzenden van goederen is het ondersteunen van
projecten in de Derde Wereld een tweede, en steeds belangrijker
wordende doelstelling van Wereld Missie Hulp.
Afgelopen jaar heeft Wereld Missie Hulp voor 450.000 Euro
financiële steun verleend aan diverse projecten.
Meer info hierover en over de werking van Wereld Missie Hulp
kan u vinden op onze website: www.wereldmissiehulp.be
De eenvoudigste manier waarop u Wereld Missie Hulp kan helpen is door het schenken van (bruikbare) kledij. U kan daarvoor terecht in één van de 1.300 rode kledingdepotbakken die
over heel Vlaanderen verspreid zijn. De lijst van alle kledingdepotbakken vindt u eveneens op onze website.
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U kan onze projecten steunen met uw gift op rekeningnummer 733-1522000-03.
Voor meer uitleg kan u ook altijd terecht bij uw lokale regioverantwoordelijke, Johan Schoenaers – 0474/ 74 34 79.
Onze rode kledingbak kan u vinden op Reitveld 22 (aan de
school).
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Teak aan groothandelsprijzen!

De stomme van Bokrijk

Auto-onderdelen
TIP TOP PARTS BVBA
Kanaalweg 1 (Suska-Berg)
3550 Heusden-Zolder
011/ 42 01 99
tiptopparts@skynet.be

Kreabo op Internationaal p Pinkstermaandag 20 mei 2013 brengt Kreabo op het
Straattheaterfestival O32e Internationaal Straattheaterfestival in Bokrijk
‘De stomme van Bokrijk’.
in Bokrijk
We zijn hiermee al voor de vijfde keer uitgenodigd tot deelname, een jubileum dus.

Julie, de dochter van de rijke suikerfabrikant Pacarel, heeft een
opera gecomponeerd. Pacarel wil die laten opvoeren in de vernieuwde openluchtopera ‘de scala van Bokrijk’. Hij vraagt daarom zijn vriend Dufalset, een invloedrijk man aan de opera van
Luik, hem de beroemde tenor Dufiche te sturen. Eén en ander
loopt mis en dat leidt tot allerlei toestanden.

N.V. Gebroeders Baptist
Tuinaanleg

Kreabo geeft van dit stuk in première vier voorstellingen.
Hierbij een fragment uit de voorstelling van vorig jaar,
‘Babette van Bokrijk’.

O.L.Vrouwstraat 116
3550 Heusden - Zolder
011 / 53.60.21

Woord van dank

W

e willen een woord van dank uitspreken voor de sponsors die ons helpen en voor de toeschouwers die in
redelijk groot aantal onze voorstellingen bezochten.

Doe– het– zelf– Hengelsportartiekelen

Garage Wysmans bvba

Gereedschappen
IJzerwaren

Meylandtlaan, 99

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

tel. 011 / 53.30.17

Ondertussen wordt er volop gewerkt aan volgend seizoen.
Daarin brengt Kreabo twee producties. ‘Meiskes en jongens’ is
een toneelspel van Arne Sierens dat een fragment uit het leven
van een rijke Vlaamse familie vertelt. We zijn blij dit stuk in
schouwburg Muze te kunnen presenteren met een mix van
oudere en jongere spelers. Een duidelijk teken dat het Kreabo,
althans voor wat spelers betreft, voor de wind gaat.
Het tweede stuk brengen we in Kreabotheater te Boekt. Het
wordt een blijspel van de Franse succesauteur Molière, dat we
in historische kledingdracht brengen. Voor wie er nog niet is
geweest: een foto waarbij u een indruk krijgt van hoe het
Kreabotheater er uitziet.

Denken aan Wereldoorlog 1

O

p lange termijn willen we aandacht hebben voor de
100e verjaardag van Wereldoorlog 1. We doen dit door
een toneelspel op te voeren dat zich afspeelt tijdens die vreselijke
grote oorlog, vertrekkend vanuit een Zolderse familie.
We hebben tot dat doel een commissie opgericht die zich bezighoudt met opzoekingswerk en uitwerking. Indien u aan dit
project wenst mee te werken, of indien u tips dienaangaande
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heeft, neem dan contact op met Trudo Groffi (trudo.groffi@skynet.be). Op onze website vindt u eerlang nadere toelichting en
kunt u de evolutie volgen.
Het is de bedoeling dat we project en toneel aan het grote publiek
voorstellen eind november 2014.
Wij kijken er al naar uit. U ook?
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V

oor de Dorpsraad is het een belangrijk actiepunt om te
ijveren voor meer veiligheid voor fietsers en voetgangers
(vooral voor de schoolkinderen) op de Terlaemenlaan, Onze
Lieve Vrouwstraat en Meylandtlaan. Daarom werd in overleg
met Burgemeester Mario Borremans een brief geschreven aan
het
Agentschap Wegen en Verkeer, de verantwoordelijke instantie
voor deze wegen.
We publiceren hierbij integraal deze brief.
Heusden-Zolder, 7 april 2013.
Aan de heer Wim Meerman
Agentschap Wegen en Verkeer
Trekschurenstraat 270
3500 Hasselt
Betreft: verkeersveiligheid voor de inwoners van Boekt Zolder
Geachte Heer,
Als Dorpsraad, is het onze doelstelling de knelpunten die leven onder de bevolking van de wijk Boekt Zolder, door te geven
aan het beleid. De verkeersveiligheid voor onze fietsers en voetgangers (waaronder veel schoolkinderen) is een belangrijk
onderwerp. Naar het Agentschap Wegen en Verkeer hebben we een aantal vragen met betrekking tot de Terlaemenlaan, Onze
Lieve Vrouwstraat en Meylandtlaan.
1. Terlaemenlaan en Onze Lieve Vrouwstraat : De fietspaden zijn onveilig doordat de fietspaden te nauw aansluiten
bij de rijvakken. Kan dit veiliger gemaakt door een betere scheiding tussen rijvak en fietspad?
Door de vaak hoge snelheid en groot aantal voertuigen, is oversteken voor fietsers, zeker voor de schoolkinderen in
Boekt, zeer gevaarlijk geworden. We vragen veilig ingerichte oversteekplaatsen ter hoogte van het kruispunt Terlaemenlaan met Viverselweg/Ubbelstraat en aan de afslag naar de Borghgravelaan.
2. Meylandtlaan : Hier vragen we dat de mogelijkheid onderzocht wordt om de veiligheid van fietsers te verhogen
door de aanleg van de fietspaden in een aparte bedding aan de oostelijke zijde van rijweg, los van de rijvakken en dit
vanaf het kruispunt met Biest/O.L.Vrouwstraat, richting Beringen. Veel schoolkinderen gebruiken dit fietspad daar ze
in Heusden of Beringen naar school gaan.
Ook hier vragen we een bijkomende ingerichte oversteekplaats ter hoogte van de kruising van de ingang aan het
kasteel van Meylandt/Kapelhof.
Is het mogelijk deze vragen te bestuderen en eventueel op te nemen in een toekomstige planning ? We hadden hierover al
overleg met onze burgemeester, Mario Borremans. Een kopie van deze brief maken we ook aan hem over. Indien nodig zijn
we bereid om onze vragen uitgebreider mondeling toe te lichten in een persoonlijk overleg.
Is het mogelijk ons iets te laten weten ?
Vriendelijke groeten,

Voorzitter			Secretaris
Jos Tielens			

Kurt Van Hecke
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Boekt Feest 17-19 mei

Boekt Feest 17-19 mei
Volop waterpret op Boekt Feest!
E

r valt altijd wel iets te beleven in Boekt. Maar dat een groepje mensen erover nadenkt om ons mooie dorp ‘blank’ te zetten,
dat tart toch de verbeelding, niet? Nochtans is dat wat er in het pinksterweekend van 17 tot 19 mei staat te gebeuren want dan
vieren we opnieuw Boekt Feest en het thema dit jaar luidt:

“

Boekt (w)onderwater”

Zandzakjes zullen we allicht niet moeten aanvoeren. De
‘wateroverlast’ beperkt zich tot de Ubbelvelden, maar daar kan
het dan wel behoorlijk gaan plensen. Waarmee we niet doelen
op een interventie van de hemelgoden, want die zijn ons de
voorbije jaren erg gunstig gezind geweest en we hopen voor dit
jaar hetzelfde.

Sport en BBQ op zaterdag

“Maar als het dan toch weer broeierig warm gaat worden,
laten we dan meteen voor afkoeling zorgen”, zo moet het
organiserend comité gedacht hebben. En dus kozen ze voor
waterpret om de animatienamiddag op zondag op een originele
manier in te kleden.

Kater doorgespoeld? Dan is het zaterdagmiddag tijd om je
sportgerief van stal te halen. Lokale en naburige ploegen trappen dan af voor het tweedaagse minivoetbaltornooi met de
begeerde wisselbeker als inzet. Supporters op post, want die
kunnen het spelniveau enkel maar de hoogte in jagen.

Rock op vrijdag

Liever zelf sporten? Al enkele jaren daagt de Boektse petanqueclub recreanten en liefhebbers uit om een balletje mee te komen
gooien en – wie weet – de pro’s van de club een neus te zetten
tijdens het petanquetornooi. Er wordt gespeeld in doubletten,
per twee dus, en inschrijven kan vooraf bij Gert Swinnen (0478
25 77 82) of ook de dag zelf nog. Begin alvast maar te oefenen.

Naar goede gewoonte duurt Boekt Feest ook dit jaar weer
drie dagen. Het startschot wordt opnieuw gegeven door de
sportievelingen van Wieze Boys die, behalve tegen een balletje
trappen, ook heel goed kunnen luchtgitaar spelen. Komt goed
uit, want in de feesttent op de Ubbelvelden zal het vrijdag 17
mei opnieuw rocken en rollen dat het een lieve lust is.
Wieze rockt presenteert dit jaar twee coverbands met een
indrukwekkend repertoire dat zowat de hele moderne rock- en
popgeschiedenis overspant. Private Zoo, een covergroep die
in zijn playlist het beste uit enkele decennia Rock Werchter
bundelt, bijt om 21.30 uur de spits af. Omstreeks 23 uur neemt
Creep het van hen over, en die gasten brengen onder meer
Kiss, U2, Led Zeppelin, Foo Fighters en Muse (weer) tot leven.
Kaarten voor deze Werchter in ’t klein kan je kopen tegen 6
euro in voorverkoop, of 8 aan de kassa.

Jong (en minder jong) voetbaltalent in spe kan zich uitleven
tijdens de target shoot. De uitdaging bestaat erin een voetbal
vanop afstand door twee gaten in een doeloppervlak heen te
lepelen. Scherpschutters kunnen er hun kunstjes tonen aan de
aanwezige talent scouts.

Waterpret à volonté op zondag
Tweede kater ook van de baan? Dan is het zondag de beurt aan
het animatieteam om jong en oud aan de Ubbelvelden op te
vrolijken met een namiddag vol verpozing en spelplezier. Een
zwembad wordt er nog net niet gegraven, maar je mag je wel
verwachten aan een ruime ploetervijver waar avontuurlijke
kids in een gigantische waterbal doorheen kunnen tollen.
Nog meer spetterende animatie? Wat dacht je van waterdjembé of een surfboard waarop je je evenwichtskunsten kunt
oefenen? Ook de luchtkastelen, schminkstand en een doorlopend spelletjesparcours houden de jongsten weer zoet, terwijl de papa’s en mama’s bij een drankje vanop het ruime terras
tevreden toekijken.
Voor animatie wordt gezorgd door de acrobaten van Turnen Danskring Fit & Jong Zolder. En Theater Pronto pakt uit
met een spetterend zeepbellencircus. Even meten wie er de
allergrootste bel blaast.
Traditioneel eindigt de zondagnamiddag met de finale van het
minivoetbal. En daarna volgt de jaarlijkse trekking van de
reuzetombola. Wedden dat er weer op zijn minst eentje met de
luchtballon naar hogere sferen gaat?

Kom in het weekend van 17 tot 19 mei dus zeker langs. Het
merendeel van de activiteiten is gratis. Spijs en drank vind je
aan democratische prijzen.
Tot dan!

KAARTEN TEN LAATSTE BINNENBRENGEN OP 14 MEI
‘Bij Davy’ , Ubbelstraat 98, Boekt
BIJ Buurthuis
Peter Put, De Kenen 9, Boekt

Nico Beerten, Grootveldstraat 65, Boekt
Liesbet Corthouts, OLV-straat 142, Boekt



Vanaf 17 uur branden er weer genoeg houtskoolvuurtjes om het
hele dorp van een heerlijk maal te voorzien. Helpgrage handen
hebben ondertussen gezorgd voor een ruim assortiment aan
lekkere, verse en gezonde toespijzen. Tijdens de oergezellige
dorpsbarbecue zorgt het Hoeseltse koor Horlecante voor een
aangenaam streepje muziek dat weerklinkt uit heel wat zoetgevooisde kelen.
Wanneer omstreeks 21 uur het laatste beentje is afgeknauwd
en de laatste hap is doorgespoeld, warmt in de feesttent coverband Silhouet zich op voor een hele avond tijdloze hitmuziek.
Silhouet stond enkele jaren geleden al op het programma maar
moest toen in laatste instantie forfait geven. De groep belooft
het nu allemaal goed te maken. En kijk aandachtig toe, want
de snaren van de elektrische gitaar worden met chirurgische
finesse betokkeld door niemand minder dan onze dorpsarts Jos
Goyvaerts.
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Dankwoord
Meylandtlaan 142
3550 Heusden-Zolder

M

gr. Bert Vanbuel dankt iedereen hartelijk voor de talrijke
opkomst op de pannenkoekendag van zondag 3 maart!
Het was een groot succes en leverde de mooie som van 2227 €
op voor zijn missiewerk .
De omhaling op 2 en 3 maart in de kerk van Boekt bracht
320 € op.

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...

Hij zegt: “Ik ben zeer dankbaar wanneer ik zie dat zoveel
mensen belangeloos onze zeer arme mensen blijven steunen.
Mijn gebed en mijn volle inzet, ook in deze tijd van herhaalde
rebellie, zal Gods zegen over u afsmeken.
Op woensdag 13 maart reisde ik, na een bedeltocht, weer af
naar Kaga Bandoro.

Een tip voor wie wil helpen

Dit kan via een financiële gift aan de vereniging Via Don Bosco.
Deze vereniging wil, in het spoor van Don Bosco, een brug
slaan tussen België en “The South” (zie www.viadonbosco.org).
Adres : Leopold II-laan, 195, B 1080 Brussel
Financiële transfer info : 435-8034101-59 / IBAN: BE84 4358
0341 0159 / BIN: KREDBEBB
met vermelding van: Mgr Albert Vanbuel Kaga Bandoro. Het is
mogelijk om hiervoor een fiscaal attest te krijgen (zie website).

DANK VOOR DE STEUN !!
Blijven we verbonden!”
Bert Vanbuel

Boxsprings

Met garantie en service

Hofeinde 14 - 3550 ZOLDER - 0478 233761

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

De grote Zeepkistenrace
LOUIS PUT-HUYGENS
DRIESSTRAAT 34
3550 ZOLDER
TEL 011/53.70.13
TEL 011/53.82.72

De jeugdraad en gemeentebestuur Heusden-Zolder organiseren op 29 juni voor de tweede keer een zeepkistenrace!
De race gaat door aan de Weyermanbrug in Boekt.
Kruip de garage in, bouw de ultieme ZEEPKIST en DOE MEE!
Check het reglement en schrijf je voor 15 juni in via
www.jeugdhazet.be.
Zowel de “eerste”, de “origineelste” en de “pechvogel” van de
dag vallen in de prijzen !
Veel succes!
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Tuintips: Groen gazon
Info Petanqueclub PC Boekt

Beste mensen van Boekt,
Als ik zo rondkijk in de tuinen zie vooral één grote fout……….te kort maaien. Dit geeft meer kans voor onkruid en mos.

e winterperiode ligt al weer een maand achter ons. De
meeste onder u denken al aan samen petanque spelen aan
zee, zon en een balletje gooien, maar voor de echte competitieclubs en spelers is petanque echt een wintersport. De volledige competitie in nationaal, federaal en provinciaal niveau
speelt zich af in de winter.
In de zomer is er ook wel bijna elke dag ergens petanque in
Limburg, maar dan zijn het de zomertornooien, waar je vrij
met iedereen kan gaan spelen. Je betaalt een inleg en van dat
geld krijgen de zoveel eersten van die dag een prijs.
Als club hebben we weer een goede winterperiode achter
de rug. Onze federale ploeg is 2de geëindigd in de hoogste
federale reeks. Jammer genoeg kan enkel de kampioen stijgen
naar de nationale reeks. Het zal dan hopelijk voor volgend jaar
zijn.
In de provinciale reeksen hebben onze 3 ploegen zich goed geweerd. Er zat helaas juist geen top 3 tussen.
Bij de veteranencompetitie hebben we beter gescoord. Hier
hebben we ook 3 ploegen in competitie. Onze ploeg die in de
hoogste reeks van Limburg speelt is 3de geëindigd. De twee andere ploegen eindigden ongeveer in het midden van de rangschikking.
Wij als club hebben nog zeer veel onbeantwoorde vragen over
het nieuwe Buurthuis waar ook de petanque een onderkomen
zal krijgen. We hopen hierover op de volksraadpleging van 13
mei toch wat meer duidelijkheid te krijgen van de gemeentelijke
afgevaardigden.

Barbecue
&
Recreantentornooi
P.C. BOEKT

Wij verwelkomen U graag op één van onze trainingsdagen om
u kennis te laten maken met onze hobby en sport. Iedereen is
dan vrij om eens een balletje te komen gooien. Kom gerust ook
eens een kijkje nemen op één van onze zomertornooiwedstrijden.
Zomertornooien 2013 te PC Boekt:
-Woensdag 8 Mei 2013 vanaf 9h30
Provinciale interclubbeker veteranen Limburg, de 18 Limburgse clubs strijden om uit te maken wie de beste veteranen
heeft. Er zullen een 150 spelers aanwezig zijn.
-Zaterdag 20 Juli 2013 vanaf 13h30
Sportpromotietornooi PFV , tornooi in doubletten voor heren
en dames
-Zondag 21 Juli 2013 vanaf 11h
Kwintet tornooi (5 spelers per ploeg) , tornooi voor heren en
dames.
-Zaterdag 3 Augustus 2013
Onze jaarlijkse barbecue en daar bijhorend tornooi voor recreanten
-Zondag 8 September 2013
Zomertornooi PC Boekt, tornooi in doubletten voor heren en
dames.
-Woensdag 25 September 2013
Veteranen tornooi voor heren en dames.

BEMESTINGSPLAN GAZON
* VOORJAAR

ontluchten indien nodig (eerst een week ervoor behandelen tegen mos)
begin april

bemesting met floranit permanent 5 kg/are (gelijkmatige afgave) of DCM gazonstart

begin mei

eventueel spuiten tegen onkruid in gazons (selectieve onkruidverdelger)

* ZOMER

begin juli

bemesting met Floranit of samengestelde meststof, nadien evt. wat beregenen

* NAJAAR

september

najaarsbemesting DCM 5kg/are

* WINTER

december/januari

bekalking

NOOIT KALK SAMEN MET BEMESTING

AANLEG GRASMATTEN

10%

* vanaf de eerste dag ‘overvloedig’ water geven 1x/dag
bij grote warmte zelfs 2x/dag
* na 14 dagen om de 2 dagen

* eerste maaibeurt als gras ong. 10 cm hoog is op hoogste
stand maaier, enkele dagen later standje lager……..tot 4 cm.

Tuincentrum Lemmens Wouter
Schootstraat 86
3550 Heusden-Zolder
* 1 bon per klant
* Deze bon is enkel geldig bij AVEVE Heusden tot 30 juni 2013

Succes ermee!
Peter Beerten

Zaterdag
3 Augustus 2013
Sportieve groeten,
Ludo Daniels
Secretaris PC Boekt
Inlichtingen: 011/53.35.80
ludodaniels@skynet.be

Bivak jongens
Beste jongens van Chiro Boekt,
Binnenkort gaan wij op bivak!
Van 12 tot 20 juli zal het rustig zijn in Boekt want dan zijn wij
met z’n allen weg! Voor de jongsten, onze sloebers, is het bivak
van de 16de tot de 20ste juli.
Het thema en de bivakplaats zijn nog supergeheim! Maar wat
we wel al mogen verklappen is dat het een supertof bivak wordt!
Wij kijken er alvast naar uit.
Wij komen enkele weken voor ‘t bivak langs met meer informatie voor jullie ouders.
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korting *

voor een artikel naar keuze

* na 3 weken om de 3 à 4 dagen

* NOOIT TE KORT MAAIEN

Openingsdagen PC Boekt vzw
Maandag- en vrijdagavond vanaf 19 uur
Vrijdagnamiddag vanaf 14 uur

-Kaarten te verkrijgen op de club en bij de leden
-Recreanten tornooi start om 13h30

Hier enkele tips voor het onderhoud



D

Op 20 juli is het bezoekdag. Dan zijn jullie ouders welkom op
de bivakplaats en mogen ze jullie terug mee naar huis nemen.
Groeten,
De jongensleiding.
Bij vragen kan u de hoofdleiding en volwassen begeleider (VB)
bereiken op volgende nummers:
~ Raf: 0498/71 84 38
~ Sam: 0497/90 83 04
~ Kris Philips (VB): 0470/88 99 10
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Bivak meisjes

NIJS HEIDI

HOFEINDE 101 3550 HEUSDEN-ZOLDER

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

HW
VD
DB
H

et is weer zo ver…
e gaan bijna op bivak!
an 12 tot 20 juli trekken we erop uit om 9 dagen lang samen plezier te beleven.
e tiptiens en de aspiranten gaan samen met de leiding al een dagje vroeger op pad en vertrekken op 11 juli.
e sloebers vergezellen ons vanaf dinsdag 16 juli.
innenkort brengen de leidsters jou een bezoekje en krijg je alle informatie.
et thema houden we tot dan nog eventjes geheim!
Groeten,
De meisjesleiding.

afbraakplannen

• Lotto

D

BG bvba

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

it plan werd ons als Dorpsraad voorgesteld op een samenkomst met de bevoegde schepen op dinsdag 23 april.
Dit plan kan u terugvinden op de volgende twee pagina’s.
Het plan realiseert een verlegging van de Borghgravelaan, en
maakt een haakse aansluiting met de Ubbelstraat mogelijk.
Vanaf dit punt tot aan het kerkplein wordt de Ubbelstraat een
zone 30 km per uur. Er wordt parkeermogelijkheid langs de
straat voorzien.
Het realiseren van dit werk start in september 2013.
De verkaveling van de bouwgronden tegenover het huidige
Buurthuis kan gerealiseerd na afbraak van pastorij, oude kerk
(huidige petanquezaal) en oude bibliotheekgebouw. Dan kunnen 42 wooneenheden worden gebouwd op deze gronden,
door de kopers. In deze wooneenheden zitten twee blokken
sociale woningen.

Dit plan voorziet ook een inbreidingsproject met 18 wooneenheden op de achterliggende gronden tussen de Borghgravelaan
en De Kenen.
De realisatie van deze verkaveling is voorzien voor het tweede
kwartaal van 2014.
De Dorpsraad zal deze plannen bespreken op de volgende algemene vergadering van 23 mei.
Mensen die opmerkingen hebben over dit plan, kunnen ons dit
best laten weten.

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

centrum

Verklaring
werkgrens
aanwezig gebouw
nieuw gebouw
nieuwe garage
nieuwe tuinbergin
asfaltverharding
fietspad/fietssuggestiestrook
bestrating-halfsteensverband
bestrating-keperverband
parkeerplaats
gras
beplanting
haag
aanwezige boom
nieuwe boom
nieuwe lei-vorm
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Boekt Kermis op 27 en 28 juli
Dit jaar blazen we 3 kaarsjes uit voor ons nieuw kermisweekend!
We hebben weer een aantrekkelijk programma.
Zaterdag 27 juli van 13.00 tot 18.00 u is er

markt

de rommel-

die zal doorgaan op het kerkplein. Omdat dit praktischer is voor de rommelmarktverkopers, kunnen ze met de
wagen aan de stand blijven staan. Als er mensen zijn die zich
geroepen voelen om ook te verkopen, kunnen zich inschrijven
via cvlvh@skynet.be. Dit kan tot 1 week voor datum.

Dagbladhandel

Leen Gernaey
Licentiate
Logopedie
Audiologie

miranda & kurt

broodjes en verse koffie vanaf 05.30u

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

HARTELIJKE
DANK
AAN ONZE
SPONSORS
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Meylandtlaan 119
3550 Heusden
011 / 53.88.88

“Boekt Live”

Op zaterdagavond is er
.
Dit evenement gaat door op de parking van het Buurthuis.
Dit jaar treden eerst 2 groepen op.
Hoofdact is de groep “Nightshift”. Deze groep speelt het liefst
op aanvraag, zowel Nederlands-, Frans- als Engelstalig.
De avond wordt afgesloten met een D.J. Het spektakel begint
om 19h en eindigt om 03.00h. De toegang is gratis. Met grote
zorg zal Davy, de uitbater van het Buurthuis, een mooi terras
creëren, inclusief een wijn-cavabar evenals het podium.
Om de avond nog aantrekkelijker te maken zullen er
steunkaarten verkocht worden die te verkrijgen zijn bij de

handelaren van Boekt en gedeeltelijk in Zolder. Dit is inclusief
een tombola en consumpties.
Eén schitterende prijs kunnen we al onthullen : een weekend
naar keuze gratis jacuzzi, geleverd en afgehaald. Dit wordt geschonken door TSK wellness Boekt.
Op zondag 28 juli is

de kermis.

Met de kermiskramers zijn zoals beloofd weer democratische
prijzen afgesproken, zodat het voor iedereen betaalbaar is.
Terwijl de “kids” zich amuseren op de foor, kunnen de
ouders, passanten en nieuwsgierigen zalig vertoeven op het
groot aangekleed terras van ‘t Buurthuis.
Dit wordt weer een mooi weekend om naar uit te kijken en hou
dit zeker vrij in uw agenda.
Tot binnenkort.
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Carlo & Georgy
in naam van de Dorpsraad

Zomer 2013
S

peelpleinwerking PAT vzw is “het speelplein” voor de kinderen van Boekt, Bolderberg, Viversel en Zolder-Centrum.
Natuurlijk zijn kinderen uit andere (deel)gemeentes ook welkom.
Elke zomervakantie zorgen we voor een leuke, speelse en plezante vakantie voor meer dan 300 kinderen.
Ook deze zomervakantie gaan we er weer stevig tegenaan. Op
maandag 1 juli starten we met een groot openingsfeest met
springkastelen, trampolines, grimeren, knutselworkshops,

spellenworkshops, buttons maken, kinderdisco, een friet-, hotdog- en drankkraam, ... en dit alles voor de gewone inschrijvingsprijs van 1,50 euro.
Gedurende heel de vakantie staan er vele extra activiteiten
op het programma zoals springkasteel, goochelaar, spaghettidag, Speelplein Pat Goes Crazy (in samenwerking met de gemeente), pannenkoekenfestijn, badges maken … en nog zoveel
meer. De juiste data kan je terugvinden op onze website: www.
speelpleinwerkingpat.be.

Pat Boekt zoekt moni’s
Word je 15, 16 of 17 en wil je je actief
inzetten op speelpleinwerking Pat in Boekt?

DAN IS DIT ZEKER IETS VOOR JOU …!
Speelpleinwerking Pat organiseert op 28, 29 en 30 juni een hulpanimatorcursus voor nieuwe leiding Voel jij je geroepen om op
ons speelplein te staan als hulpmoni en later als moni, hoofdmoni, …schrijf je dan als de bliksem in.

Na de cursus hopen we je terug te zien op ons speelplein om
je stage te lopen. Je kan dan datgene wat je hebt aangeleerd
omzetten in de praktijk en vele kinderen een leuke vrije tijd
aanbieden.
Niet alleen de kinderen hebben een fijne tijd bij ons. Als leiding
heb je ook vele voordelen wanneer je naar de Pat komt. We hebben een hechte leidinggroep die openstaat voor nieuwe leiding.

Praktische informatie:
Elke werkdag tijdens de vakantie kunnen de kinderen bij ons
terecht voor een fijne namiddag die georganiseerd wordt door
opgeleide animatoren. De kinderen worden verdeeld in verschillende leeftijdsgroepen.

Prijs?
1,50 euro inschrijvingsgeld/dag voor de verzekering en de gebruikte materialen.
Vieruurtje?
Drank, chips, koeken, ijsjes, snoep ... kosten 0,70 euro per stuk.

Waar?
Jeugdlokalen Boekt
Ubbelstraat 104/5
3550 Heusden-Zolder

Fiscale aftrekbaarheid?
Het deelnamegeld aan “het speelplein” is fiscaal aftrekbaar voor
kinderen tot 12 jaar. Meer informatie kan je bekomen op ons
secretariaat tijdens de zomervakantie.

Voor wie?
Kinderen van 4 tot en met 14 jaar.

Tussenkomst ziekenfonds?
Veel ziekenfondsen voorzien een tussenkomst voor deelname
aan “het speelplein”. Vraag het invulformulier op jouw ziekenfonds en bezorg het ons. Wij vullen dit met plezier in voor jou.

Wanneer?
Tijdens de zomervakantie van maandag 1 juli tot en met vrijdag
16 augustus.
Elke werkdag van 13u30 tot 17u30.
Inschrijven is mogelijk van 13u.

Meer informatie nodig?
Surf naar www.speelpleinwerkingpat.be, stuur een mailtje naar
info@speelpleinwerkingpat.be of bel eens naar onze voorzitter
Sofie op het nummer 0498 63 05 97 (telefonisch enkel bereikbaar van juni tot en met augustus).
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Buiten kinderen een ontspannende tijd bezorgen, doen we ook
vele fijne dingen met alleen de leiding. Zo hebben we interessante leidingactiviteiten zoals bowlen, naar de cinema gaan,
spelletjes spelen, … of gewoon gezellig samen zitten.
Ook gaan we met onze leidingsploeg een week op kamp als afsluiter van de zomervakantie.
Tijdens de 3-daagse wordt je opgeleid tot hulpanimator en worden de praktische voorbereidingen voor onze werking gedaan.
Mochten er vragen zijn, kan je mailen naar info@speelpleinwerkingpat.be, naar onze site www.speelpleinwerkingpat.be gaan
of onze facebookgroep opzoeken!
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar info@speelpleinwerkingpat.be tot en met dinsdag 25 juni.
Gelieve deze gegevens te vermelden: naam, voornaam, adres,
telefoonnummer, geboortedatum en mailadres.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro en mag je ter plaatse
betalen.
Inbegrepen zijn overnachting, eten, drinken, cursusboek, verzekering en alle nodige materialen.
Na inschrijving ontvang je meer info over de 3-daagse hulpanimatorcursus.

Hopelijk zien we jou binnenkort ook!!!
Groetjes
De leiding en het bestuur van Speelpleinwerking Pat.
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Brood- en
Banketbakkerij

SWINNEN
De Borghgravelaan 14

011 533 644

TEL 011 / 53.37.62

www.pep-en-pino.be

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

´t Buurthuis

Da
hee vy
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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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