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Jos Tielens
Horstad 10
011 53 73 94

Erik Geladé
De Kenen 15
011 53 67 74

SWINNEN
De Borghgravelaan 14

Wij zijn blij u weer een Boeketje te kunnen presenteren met nieuws uit onze eigen wijk
Boekt. Verschillende verenigingen hebben weer een artikel geschreven: de chiro jongens en
meisjes, de school, de wielerclub, Kreabo, de tennis en Okra komen in dit Boeketje aan bod.

011 533 644

TEL 011 / 53.37.62

www.pep-en-pino.be

Lay -out:

Leen Beunens
Beekstraat 19
www.leen-creatief.be

In november bestaat de Dorpsraad van Boekt 30 jaar. Dit gaan we op 8 november vieren!
We nodigen iedereen die ooit lid was van de Dorpsraad uit voor een drankje en een hapje.
Vooral voor de mensen van het eerste uur, gaat dit een blij weerzien zijn.
Op 28 november 1983 vergaderde de Dorpsraad voor de eerste keer in de bibliotheek van
Boekt. Het was de start van een periode waarbij in Boekt heel wat gerealiseerd werd onder
impuls van de Dorpsraad. Enkele voorbeelden zijn
- het Buurthuis met tennisterreinen en een speeltuintje
- de aankoop en de aanleg door de gemeente van de Ubbelvelen
- realisatie van jeugdlokalen
- aanleg van schietpaal en bunker voor de Sint Annagilde
- de verbinding tussen de gronden aan het Buurthuis en De Ubbelvelden
- aanleg van de nieuwe parking
- bouw van een nieuw Buurthuis waarin: een nieuw café, twee mooie vergader- 		
lokalen, nieuwe petanquehal, conciergewoning, lokalen voor de tekenacademie, 		
kleedkamer en douches voor de tennis
- reeds 28 jaar wordt de dorpskrant Boeketje uitgegeven
- de Boekter volksspelen zijn met succes geëvolueerd naar het huidige Boekt Feest
De werken aan het nieuwe Buurthuis schieten ondertussen goed op, de chapewerken zijn
gebeurd, ramen worden op dit ogenblik geplaatst. Vermoedelijk raakt dit gebouw klaar in
de loop van 2014.

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

Secretariaat:

boeketje.boekt@gmail.com

Bankrekening:

784-5261475-27

´t Buurthuis

Da
hee vy
wel t u
kom

Op deze rekening mogen vrijwillige
bijdragen gestort worden als financiële steun, waarvoor hartelijk dank!

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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Verschijnt 3x per jaar
op 1425 exemplaren

Voor de Dorpsraad blijven een aantal vragen echter nog steeds onbeantwoord. Zo weten
wij totaal niet wie het gebouw gaat beheren, en of er nog een rol is weggelegd voor de dorpsraad.
Een gemeentelijk decreet bepaalt dat vanaf 1 januari 2014 al de gebouwen van de gemeente
op bepaalde manier dienen beheerd. Een werkgroep binnen het schepencollege is hiermee
bezig, echter zonder deadline. Wij krijgen stilaan de indruk dat deze werkgroep met haar
huiswerk niet klaar geraakt voor het einde van het jaar. Dit betekent ook grote onzekerheid
voor onze uitbaters van het Buurthuis, Davy en Anouk. Zij weten op dit ogenblik niet waar
zij aan toe zijn wat betreft het nieuwe buurthuis.
Een tweede groot vraagteken is de uitvoering van fase 3 aan het nieuwe buurthuis: de
aanleg van drie tennisterreinen, buitenaanleg van petanquebanen, toegang tot het gebouw,
terras. Dit dient nog in de begroting voor 2014 voorzien te worden. Wij pleiten ervoor dat
de gemeente dit project volledig afwerkt in 2014!

Veel leesgenot in dit Boeketje
Jos Tielens
Dorpsraad Boekt
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Banneux
Even naar Banneux en terug

Malmedy Thorn Boekt
WTCBoekt medeorganisator van Cycling.be classic

O

ok dit jaar stond de rit naar het bedevaartsoord Banneux weer op de kalender. Op zaterdag 15 juni stond er om 8u redelijk wat volk
aan de boekerij, ondanks de dreigende hemel en
veel wind. Op de Trasenster, de laatste helling
voor Banneux mocht iedereen de benen eens
testen, boven hergroepeerden we toch. Na het
eten van de rijsttaartjes en het branden van de
kaarsjes voor Maria, keerden we met rugwind
huiswaarts. De teller gaf 185km aan in Boekt,
maar toch hadden we nog een goed gevoel in
de benen.

O

p zaterdag 22 juni waren onze leden aan de slag op de 13e editie van de Cycling.be classic. De start was dit jaar in Tongeren
en de rit ging tot Malmedy. De ganse bepijling, bevoorradingen, inschrijvingen en pechverhelping werd door onze club
verzorgd. Het was een lange dag voor de meesten, maar niemand hoorde je mopperen. Organisator Golazo waardeert onze hulp
en WTCBoekt vaart er wel bij.

Rimpelloos verloop van driedaagse in Wallendorf

H

et fietsweekend was ook dit jaar weer van hoge kwaliteit. Jaar na jaar slagen
Willy en Gilberte er in om nieuwe verblijfplaatsen te vinden. Wallendorf was
hun keuze, en met Diekirch en Echternacht vlakbij waren de winkelende dames
ook gesust.
Op zaterdag reden de groepen apart, en ook de fietsende dames maalden wat kilometers af in de vallei rond Echternacht. Op de helling naar het hotel kreeg Rosette
de kans om echtgenoot Jos met de glimlach een lengte achter zich te laten (zie foto).
Zondagvoormiddag werden we verwacht in Hüttingen voor een bezoek aan een
museum van oude gebruiksartikelen. De hele woning was volgepropt met allerhande kleine en grote spullen die herinnerden aan hoe het vroeger was.
Tijdens het laatste middagmaal werden er al plannen gesmeed over de volgende
editie en haalbare aangename fietstochten.

Sterke groei van groep 3

Bedeling Boeketje in goede handen

GV

H

et meest opvallende feit van het seizoen is de sterke
bezetting van groep 3. Verschillende weken hadden zij de
meeste deelnemers. De reden van dit succes is ongetwijfeld de
goede sfeer die er heerst. Ook is hun programma aantrekkelijk
en genieten de beginnende nieuwe leden, voornamelijk dames,
van de wegenkennis van de oudere leden. Een eigen kalender
is nodig en alternatieve zaterdagritten naar Hoegaarden, Thorn
en Val Dieu worden “hun” klassiekers.
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V

anaf dit jaar wordt het ronddragen van het Boeketje
gedaan door de leden van WTCBoekt. Met ex-postbodes
Frans Vanhemel en René Cleeren in hun rangen is de service
optimaal verzekerd. Zij leren de andere helpers van de club de
knepen van het vak, en hoe je agressieve honden kan verjagen.
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GV

Tartuffe van Molière

openingsuren
rustdag
ma:
8u00 tot 18u00
di:
woe: 8u00 tot 18u00
do: enkel op afspraak
vrij: 8u00 tot 18u00
zat: 8u00 tot 16u30

Theater over schijnheiligheid en nog zo van alles

‘s middags gesloten tussen
11u30 en 13u00

Nieuw:
Gelish nagellak
Gelaatsverzorging

O

p 30 november en 1 december 2013 presenteert Kreabo, telkens om 20 u., in schouwburg Muze te Zolder de komedie
‘Tartuffe’ van Molière. Kreabo kan hiervoor een beroep doen op een cast van een 20-tal acteurs en actrices die van deze
productie een onvergetelijk schouwspel maken.

Nadat de opvoering een lange tijd werd verboden beleefde
Tartuffe in Parijs in 1664 zijn première. Het titelpersonage is
een oplichter van de hoogste graad die met zijn verhalen over
vroomheid en deugdzaamheid de rijke burger Orgon weet in
te palmen. Zijn invloed is zo groot dat Orgon zijn dochter aan
hem wil uithuwelijken en de familiebezittingen aan hem overmaakt. Ondertussen probeert de vrome Tartuffe Orgons vrouw
te verleiden. Wanneer Orgon het bedrog eindelijk doorheeft, is
het te laat.
Merelstraat 54
3550 Heusden-Zolder
BTW BE 0892.414.648

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

Deze komedie behandelt reële onderwerpen die op zich nauwelijks amusant zijn: hypocrisie (het belangrijkste thema) en
religie maar ook tirannie, egoïsme en wat tegenwoordig seksisme heet. De humor ligt vooral in de context waarin men
grote woorden als zonde, hel, verleiding, devotie, vergiffenis,
liefdadigheid, geweten en zegening hanteert. Molière levert in
de eerste plaats gewaagde kritiek op de clerus en dan met name
op de Compagnie du Saint-Sacrement, een geheime religieuze
orde van “devoten” opgericht in 1627, waarvan ook koninginmoeder Anna van Oostenrijk lid was. De meest godsdienstige
personen in het stuk - Orgon en Madame Pernelle - zijn tevens
het meest naïef. Voor het personage van de naïeve Madame
Pernelle moet de auteur de koningin-moeder in gedachten
hebben gehad, terwijl de koning via zijn vertegenwoordiger
model stond voor de deus ex machina die het verhaal tot een
‘goed’ einde brengt. Het personage van Tartuffe zelf was volgens Saint-Simon en Choisy gebaseerd op Gabriel de Roquette
(1623-1707), later bisschop van Autun, een devote reiligieuze
orde, die ook de koningin-moeder tot haar leden telde. Het
stuk maakte zo een indruk en veroverde een ereplaats in het
tekstrepertoire en de internationale toneelwereld. Het stuk

OFFICIEEL VERDELER THOR - SUZUKI - DC
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Kreabo brengt dit stuk in een eigenzinnige opvatting en vormgeving, zodat het ook nu nog – net als bij de vele hedendaagse
uitvoeringen - schijnvroomheid scherp aan de kaak stelt. Thema’s
als hebzucht, erotiek, pedofilie… worden niet uit de weg
gegaan. De acteurs en actrices evolueren in een decor dat door
meer dan honderd kerkstoelen wordt gevormd. Ze worden
door ons eigen kreaboatelier, onder leiding van Ria Hermans
die voor het ontwerp en uitwerking van de kleding instaat,
gekleed. Daarenboven wordt via ‘theater in theater’ getoond
hoe Tartuffe zich tegoed doet aan geneugten die hij bij anderen
veroordeelt met als devies: “Luister naar mijn woorden, maar
kijk niet naar mijn daden”. De spot is bijtend, maar nooit echt
kwetsend.
Tartuffe van Kreabo moet je beleven: het is een boeiend
avontuur. Plaatsen bespreken via onze website of via tel. 011
53 39 07 vanaf 10 november 2013.

Carpoolparking

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

wordt ook vandaag nog over de hele wereld opgevoerd. Het
woord ‘tartuffe’ staat trouwens in het Nederlands synoniem
voor ‘huichelaar, hypocriet’.

Het AWV erkent de noodzaak van een carpoolparking in Boekt
Een goede locatie vinden is echter niet zo eenvoudig.
Op dit ogenblik staat enkel vast dat de mogelijke vestiging zich
moet situeren tussen De Lange Beemden (industriezone links
van afrit 28) en rechts van afrit 27.
Wij houden u op de hoogte.
Boeketje ~ 7 ~ www.boekt.be

Eddy Cupers
Communicatieambtenaar
Afdeling burgerzaken - dienst
externe communicatie en onthaal

UITNODIGING VOOR
ALLE BOEKTENAREN !

Tennisclub Boekt
T

ennisclub Boekt heeft er weer een uitstekend jaar opzitten.
Ondanks het slechte voorjaar slaagden we er toch in alle
geplande evenementen te laten doorgaan.
We deden het weer goed tot zeer goed bij de interclub. De nacht
van de dubbels en de ontbijttennis werden weer prima bijgewoond en ons clubtornooi was weer een schot in de roos.
In 2014 bestaat onze club 30 jaar en dit zal op een gepaste
wijze gevierd worden, het wordt ook tijd dat we ons eigen open
tornooi krijgen. Het is dan ook normaal dat we hopen dat het

derde plein, waar we nu al zoveel jaren naar vragen, eindelijk in
2014 zal gerealiseerd worden.
Het bestuur is reeds begonnen met de werking voor volgend
jaar. Hopelijk wordt het even succesvol als 2013, zowel wat
betreft het ledenaantal als de prestaties bij wedstrijden.

Wanneer: Donderdag 21 november 2013 om 20.00u
Waar: Buurthuis Ubbelstraat 98

Iedereen is steeds welkom, zowel degene die eens een balletje
willen slaan als de supporters.
Het bestuur, TC Boekt

Kerstconcert
met Barbara Dex
O

p zondag 22 december 2013, om 15:00 zal Barbara Dex
en ensemble (pianist/contrabas en enkele violen) een
kerstconcert geven in de H.Hartkerk van Boekt.
Dit live-concert met vele kerstliederen en gospelsongs zal de
aanwezigen ook dit jaar beroeren. Barbara Dex werd enkele
jaren geleden nog uitgeroepen als één van onze beste vrouwelijke artiesten.
Vzw Recovery organiseert dit concert ten voordele van enkele
kinderen met hersenbeschadiging.
Kaarten zijn te bekomen in voorverkoop aan 15 euro op het
parochiesecretariaat of via overschrijving op rek.nr. BE13 9730
3223 3639 (vzw Recovery)
Aan de kassa betaal je 20 euro.
Ook dit jaar hopen we jullie talrijk te mogen verwelkomen.
Breng dus je vrienden en familie mee en beleef een uniek kerstconcert met prachtige belichting en geluid !

Jaarlijkse Hoorzitting v.z.w. Dorpsraad Boekt

Z

oals elk jaar organiseert de Dorpsraad Boekt een volksvergadering waarbij geluisterd wordt naar wat bij Boektenaren leeft omtrent hun leefomgeving, verkeer, opmerkingen naar het gemeentebestuur, milieu, sociale en sportieve
infrastructuur, activiteiten in Boekt.

Agenda:

- Financiëel verslag 2013 en begroting 2014
- Informatie over de werking van de Dorpsraad tijdens het
voorbije jaar
- Aandachtspunten voor het volgende werkjaar
- Hoorzitting

Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij Marc Philtjens
( 0473/584 134 )

Hevige voetbalfans vertrekken aan
’t Buurthuis per bus naar de Heizel

De Dorpsraad
wil horen wat
de Boektenaren
denken
over Boekt!

Elk idee, voorstel of opmerking is welkom.

U kan deze reeds vooraf schriftelijk of per email doorgeven aan
- Secretaris Kurt Van Hecke, Vlamingenlaan 20, tel. 011/53.33.48, email: kuvah@live.be
- Voorzitter Jos Tielens, Horstad 10, tel. 011/53.73.94, email: tielensjos@telenet.be



Gelieve hier je opmerking, voorstel, vraag,… te noteren
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Teak aan groothandelsprijzen!

Boekt-Zolder

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

Waar mensen in vreugde samenzijn is de zon altijd aanwezig

T

ijdens een uitstap naar de kerncentrale van Doel werd mij
gevraagd om wat te schrijven over OKRA in ‘t Boeketje.
Het was al eerder gevraagd, maar je weet een gepensioneerde
en tijd is een moeilijke combinatie, hoewel.
Dan maar even zeggen dat we OKRA Zolder en Boekt zijn, het
vroegere KBG, maar nu dus OKRA (Open, Kristelijk,
Respectvol en Actief).
Al vele jaren is onze vereniging actief in Zolder en Boekt als een
afdeling, een trefpunt.

N.V. Gebroeders Baptist
Tuinaanleg
O.L.Vrouwstraat 116
3550 Heusden - Zolder
011 / 53.60.21

Doe– het– zelf– Hengelsportartiekelen

Meylandtlaan, 99

Maar OKRA is ook een belangenvereniging van senioren rond
pensioenen, ziekteverzekering, verblijven in rusthuizen. Onlangs is Okra erkend als partner om de verblijvers in rust- en
verzorgingsinstellingen te vertegenwoordigen.
Eén van de grootste problemen bij senioren en zeker bij oudere senioren is, naast het feit dat de pensioenen klein zijn, de
vereenzaming. Voor ons kan het niet zijn dat mensen willen of
moeten vereenzamen in hun huis of rusthuis. Daarom organiseert OKRA vele activiteiten om hieraan te verhelpen en dat
telkens voor weinig geld.
Hier volgt een greep uit onze activiteiten voor het najaar.

Garage Wysmans bvba

Gereedschappen
IJzerwaren

OKRA wil een vereniging zijn die senioren verenigt om samen
activiteiten te doen zoals reizen, sport, hobby’s, muziek, wandelen, feesten enz….

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

tel. 011 / 53.30.17

Vooreerst was er van 23/09 t/m 28/09 de week van OKRA.
Samen met alle afdelingen van West-Limburg kwamen we
samen op dinsdag 24/09 op domein BOVY voor een gezellige
fietstocht, wandeling, en natuurlijk voor de liefhebbers een
lekkere pannenkoek en koffie.
Voor leden van OKRA, maar ook voor niet-leden organiseerden wij in de BLOKHUT op donderdag 26/09 vanaf 14u
een gezellige namiddag met koffie en taart (1 koffie en stuk taart
gratis voor iedereen) om kennis te maken met OKRA. Op het
terras rond de mooie vijver was het heel gezellig.

Op 8 oktober namen we actief deel aan de dag van de seniorenraad met een wel gesmaakt optreden van “Toontje hoger” die
vele mooie liedjes van Toon Hermans vertolkte.
Op 22 oktober hebben we onze wandeling langs onbekende
hoekjes van Zolder. Ieder jaar is er zo’n wandeling in Boekt
(mei) en Zolder(oktober). We vertrekken om 14 u aan het CC
Muze.
Op 5 november is ons jaarlijks feest. Naast lekker eten is er ook
een toffe ontspanning en gezellig samenzijn.
Traditiegetrouw hebben we ook ieder jaar de mis voor alle
overleden OKRA-leden, jaarlijks wisselend in Boekt en Zolder.
Dit jaar is dat op 10 november in de kerk van Boekt.
We bezoeken ook dit jaar weer een fabriek of instelling. Dit jaar
gaan we op 26 november op bezoek bij de thuiszorgwinkel van
CM in Hasselt.
En de kers op de taart om het jaar af te sluiten is onze jaarlijkse
namiddag met operette melodieën in het CC te Hasselt. Dit jaar
is dat op 9 december.
Dit is een jaarlijkse activiteit van OKRA-Limburg voor al haar
leden, gewoon de top!!!
Ziezo, beste vrienden en lezers van ‘t Boeketje, ik hoop dat ik
een beeld heb kunnen schetsen van onze activiteiten en opdrachten. Iedereen met een positieve ingesteldheid is van harte
welkom. Want waar mensen in vreugde samenzijn is de zon
altijd aanwezig.
U kan lid worden OKRA Zolder en Boekt. Het lidgeld per jaar
bedraagt 35 euro voor een koppel en 20 euro voor een alleenstaande. Wie nu instapt, is lid tot eind 2014. Voor inlichtingen
kan u terecht bij onze secretaris Jonny Louis, Brandenborg 37
(gsm 0498 46 24 84) of bij een van onze bestuursleden.
Geniet intussen van de mooie kleurrijke herfst en misschien tot
op één van onze activiteiten.
Hugo Ketelslegers
Voorzitter OKRA Zolder-Boekt
Station
Guillemins
in Luik

Op stap in Durbuy
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Boeketje sprak met ...
“Ondertussen behoor ik tot het erfgoed”

V

raag je in Boekt iemand naar Giuseppe Costa, dan is de
kans groot dat hij je het antwoord schuldig moet blijven.
Noem hem bij zijn roepnaam ‘Pep’ en iedereen weet over wie
je het hebt. Op een zonnige zomeravond, net voor onze Rode
Duivels aan de belangrijke interland tegen Schotland beginnen, spreek ik op het terras van het Buurthuis met Pizza Pep
over keukengeheimen, hard labeur, muziek en uiteraard ook
over voetbal. Over een rijk gevuld leven, zeg maar.
“Als het over de pizzeria gaat, moet je mijn zoon Pino er ook bij
vragen”, aarzelde Pep nog even toen ik hem voor het interview
contacteerde. “Pep én Pino, weet je wel.” Maar ons gesprek zal
dus niet uitsluitend over pizza gaan. Al bijten we daarmee toch
de spits af, want het is dank zij Pep (en Pino dus) dat zowat heel
Boekt nu weet wat lekkere pizza is.
Toen in 1992 de Limburgse Steenkoolmijnen definitief sloten,
werd ook gastarbeiderszoon Guiseppe, véél te jong naar eigen
aanvoelen, op pensioen gesteld. Pep zocht naar iets om zijn verdere leven een zinvolle invulling te geven en wist haast onmiddellijk wat hij wilde gaan doen.
“Al van toen ik nog in de mijn werkte, bakten mijn vouw
Antonietta en ik in de weekends pizza’s voor familie en vrienden op een houtoven in mijn garage. Een uit de hand gelopen
hobby. Als die toch zo in de smaak vallen, dacht ik, waarom
dan daar niet mee verder doen?
Van Fons Gijbels huurden we een pand aan de Ubbelstraat en
begonnen er heel kleinschalig een afhaalpizzeria annex eetgelegenheid. Langzaam aan groeide de zaak en kwam er steeds
meer volk over de vloer.”

Aan de Meylandtlaan zet
Pino vandaag met succes
de pizzeria van zijn ouders
verder.

- Dat had je niet verwacht, dat het zo’n vaart zou lopen?
“Enerzijds niet, nee. Boekt was een klein, maar ook een beetje
doods kerkdorp. Handelszaken waren er amper. Trouwens nog
steeds niet, behalve dan op de Meylandtlaan. Evident was het
ook niet om na een carrière in de charbonnage plots als zelfstandige te beginnen, maar het hele gezin werkte mee.”
- Het stond dus in de sterren geschreven dat je zoon Pino op
termijn de zaak zou overnemen.
“Niet meteen. Toen Pino de schoolbanken verliet – hij studeerde net als ik voor elektricien – stuurde ik hem een paar
maanden naar de travaux, zodat hij wist wat het was om voor
een baas te werken. Maar dat kappen, boren, slijpen hield hij
al rap voor gezien. (lacht.) Ons pizzahuis bolde ondertussen
als een trein en Pino stak er graag een hand toe. In 2003 nam
hij de zaak over en verhuisden ze kort daarna naar een nieuw,
modern pand aan de Meylandtlaan.”

Pep Costa (pep & pino)
- Jullie stonden twee jaar geleden inderdaad op het zaterdagavondpodium van ons dorpsfeest. Net als een tiental jaren
geleden. Een echt balorkest, is het niet?
“Zo zijn we destijds, heel amateuristisch begonnen, ja. Mijn
broer Santo speelde gitaar en als jonge gast was ik daardoor gefascineerd. Wanneer hij er niet was, greep ik zijn gitaar vast en
imiteerde zijn grepen. Met vrienden in Meulenberg ben ik toen
samen beginnen musiceren, met de bescheiden middelen die
we ter beschikking hadden. Onze drummer roffelde letterlijk
op potten en pannen. Maar het moet ergens op geleken hebben,
want op een bepaald moment vroeg de pastoor ons om in het
parochiehuis voor publiek op te treden.”

- Zelf sta je nu enkel nog in het weekend mee achter het fornuis.
Maar je blijft een bezige bij.
“Ik heb mijn handen vol met de kleinkinderen. Dat zijn er al
vijf ondertussen, twee bij Pino en drie bij dochter Annarita.
En verder vul ik mijn dagen met muziek. Dat doe ik al sinds
ik jong was en in de harmonie klarinet speelde. Ik heb toen
solfège en zelfs een paar jaar conservatorium gevolgd. Ondertussen ben ik al meer dan 40 jaar zanger-gitarist bij The Grapes,
een covergroep met jeugdvrienden uit Meulenberg waar ik
ben geboren en opgegroeid. We spelen nog dikwijls, met
hetzelfde enthousiasme van toen, klassiekers van Creedence
Clearwater Revival en The Shadows tot The Beatles. En af en
toe een Italiaans nummer. Weinig mensen in Boekt die daarvan
op de hoogte waren, al is dat sinds ons optreden op Boekt Feest
wel veranderd.”
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- Onze Pep, frontman van een beroemd balorkest. Wie had dat
kunnen denken?
“Beroemd? In Houthalen misschien. Weet je dat we daar zelfs
bij het gemeentelijk erfgoed zijn opgenomen? Er werd een
aardig klein boekje met bijhorende dvd van onze groep uitgegeven. En heel binnenkort spelen we er ook opnieuw, op een
benefiet voor de vzw Warm Hart ter bestrijding van armoede.
We halen dan een reeks oude classics van CCR uit de kast. Ik
kijk er nu al naar uit.”
- Het is helemaal goed gekomen met dat migrantenjongetje dat
in de Barakken in Meulenberg in 1950 het levenslicht zag.
“Ja, ik ben heel erg content met wat ik allemaal bereikt heb. In
de mijn heb ik me kunnen opwerken van elektricien tot hoofdmonitor van de opleidingsdienst. Daarna heb ik met succes
hotelschool gevolgd en ben met mijn vrouw onze zaak begonnen. Ondertussen nog met veel goesting voetbal gespeeld en
gemusiceerd. En nu genieten van de familie en de kleinkinderen tot op mijn oude dag. Meer moet dat niet zijn.”

- Drie jaar later, in 2006, werden jullie door het culinaire
magazine Ambiance uitgeroepen tot beste pizzeria van België.
Een bekroning voor de keuze die je in 1992 had gemaakt.
“Absoluut. En meteen goede publiciteit die weer nieuwe klanten
aanbracht. Zelfs Ann Reymen (Radio Donna, nvdr) betoonde
zich in de pers een fan van onze pizza’s. En ook Regi komt geregeld over de vloer, net als sportmannen Marc Hendrikx, Olivier
Renard en Stefan Everts.”
- Kan je ons, tussen pot en pint, het geheim van een goede pizza
verklappen?
“Heel simpel. Pizza werd in Italiaanse keukens vroeger gemaakt
met resten van brooddeeg en belegd met verse tomaten, kaas
en kliekjes voedsel die waren overgeschoten. Vandaag bestaan
er honderden varianten met allerlei soorten beleg, naar ieders
heug en meug. Maar de basis blijft dezelfde: goed bewerkte
brooddeeg, verse ingrediënten en uiteraard een flinke dosis
vakmanschap. Onze tomatensaus komt niet uit een potje, maar
wordt dagelijks vers bereid en afgekruid naar recept van het
huis. Dat maakt het verschil.”

om samen de boer op te gaan. Elke vereniging organiseerde
indertijd wel een balavond en daar waren groepen als de onze
graag te gast. Van Massenhoven tot in Nederlands Limburg
werden we gevraagd. We hebben zelfs ooit het voorprogramma
van The Cats gespeeld. En tot op vandaag staan we elke maand
nog wel een keertje op een podium.”

The Grapes toen ze nog de harten van jonge Limburgse
deernes braken.
- Waren ze er thuis voor gewonnen, dat je als arbeidersjongen
uit een Italiaans gezin de muziek in wilde. Zoals, ongetwijfeld
je grote voorbeeld, Rocco Granata?
“Ach, we waren snotneuzen en deden daarmee geen ander
kwaad. Buiten de school, een potje straatvoetbal en af en toe
wat muziek spelen was er niet veel. Voor professionele apparatuur hadden mijn ouders uiteraard geen geld. Onze gitaren
plugden we samen in één aftandse versterker, terwijl onze toetsenist Nino zaliger de microfoon van een bandopnemer aan
zijn accordeon moest vastbinden. Toen het dan begon te vlotten en we meerdere optredens versierden, zijn we thuis gaan
vragen om ons te ‘sponsoren’ zodat we deftige instrumenten
konden kopen. Als oudste kreeg ik de verantwoordelijkheid
over de groep, want onze ouders verwachtten dat het meer zou
worden dan een wilde bevlieging. Al die jaren ben ik een beetje
de leader of the band gebleven.” (lacht.)

- Over voetbal gesproken: daarin geen hogere ambities gekoesterd?
“Niet echt. Bij Vrijheid matchkes shotten in tweede provinciale,
dat volstond. Zoon Pino werd als jeugdspeler wel ooit gevraagd
om bij Hasselt, in nationale afdeling, te komen spelen. Dat heb
ik toen tegengehouden omdat ik hem te jong vond en dat spijt
me nog wel een beetje. Maar als hij daarmee was begonnen,
had Pep & Pino misschien al niet meer bestaan. Wat zou ik dus
zeuren?”
Inderdaad, Pep. En laat het voetbal dan maar aan de Belgen
over, want die kunnen dat beter dan de Italianen, voeg ik er ten
slotte schamper nog aan toe. Even later voegt onze nationale
elf de daad bij het woord en maakt in eigen huis de Schotten in
met 0-2. Pep heeft ongetwijfeld mee gesupporterd.

40

- Meer dan 40 jaar al! En zijn jullie al die tijd ook continu
blijven optreden?
“Toen de groepsleden aan trouwen en kindjes maken begonnen, hield het even op. Maar al snel kregen we weer goesting
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MK

Een nieuw schooljaar
Meylandtlaan 142
3550 Heusden-Zolder

D

e vakantie zit er weer op. Er staat ons een fijn en goed gevuld schooljaar te wachten. Zeker voor onze leerlingen van het
eerste leerjaar wordt het heel druk. Zij gaan leren rekenen, lezen en schrijven.

T: +32(0)11 54 72 12
F: +32(0)11 57 11 94

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

GARAGE CLAES
TEL 011 53 33 21

Boxsprings

Met garantie en service

Hofeinde 14 - 3550 ZOLDER - 0478 233761

tuintips voor herfst & winter
Beste Dorpsgenoten,

Tuin- & Landschapsarchitectuur
Ruimtelijke planning

BEMESTING

MARIE-CHRISTINE BAPTIST

Vele mensen maken de fout om al in het najaar te
snoeien. De kans dat planten invriezen bestaat met
gedeeltelijk of volledig afsterven als gevolg. Het is best
om te snoeien in het voorjaar als de ergste vorst voorbij is (begin maart).

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
DRIESSTRAAT 34
3550 ZOLDER
TEL 011/53.70.13
TEL 011/53.82.72
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Wat veel mensen niet weten is dat het plantseizoen van
planten met blote wortel (haagplanten en bomen) van
half november tot begin april is. Dit is ook de periode
om verplantingswerken te doen in de tuin. Ook splitsen van
planten kan in deze periode.
Nog veel tuingenot,
Peter Beerten

Herfstbemesting is nog mogelijk tot half oktober. Vanaf
eind november tot begin februari kan er bekalkt worden. Bekalken best alleen toepassen als je zeker bent
dat de grond te zuur is. Als de hoeveelheid kalk te hoog
is, stijgt de pH boven een waarde waarbij de opname
van de meststoffen door gazon of planten nog goed
gaat. En denk eraan, een te hoge pH omlaag krijgen,
is erg moeilijk. Om zeker te zijn van uw pH-waarde
is een bodemonderzoek aan te raden. Zo ben je zeker
van de juiste dosis bemesting of kalkhoeveelheid die je
moet toepassen. Je krijgt bovendien een volledig bemestingsplan meegeleverd. De prijs voor een bodemonderzoek is ongeveer 70€.

PLANTEN

VERKOOP TOP OCCASIES

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

SNOEI

Meylandtlaan 179
3550 Zolder

MATRAS- & WATERBEDCENTRUM
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Boekt jongens

Boekt meisjes

WIJK UIT!

D

e Chiro van Boekt kan jaar na jaar rekenen op de hulp van een flink netwerk.
Zonder al die extra handen en ondersteuning zou het een stuk moeilijker zijn voor
de Chiro. We willen in de eerste plaats dan ook al die vrijwilligers en sponsors hiervoor
bedanken!
Bedankt buurt, jullie zijn Chic!
Dit jaar willen we iets terug doen voor de buurt!
Het jaarthema van de Chiro luidt namelijk: ‘WijkUit!’.
Het motto: ‘Sla de Chirodeur achter je dicht en trek met je leden de buurt in, vergroot je netwerk en kleur de straten Chiro. Op het einde van het jaar willen we
met zekerheid kunnen zeggen dat élke Vlaming en Brusselaar iemand in de Chiro
kent. En omgekeerd!’ Challenge accepted!
Weetje: 561.683.600 mensen zijn lid van de Chiro geweest!!

Bivak 2013 was er eentje om niet te vergeten!

I

n juli verbleven wij, chiromeisjes Boekt, 1001 nacht in het Oosterse Herselt.
Buikdanseressen, rovers, sultans,… iedereen was van de partij. Dag in dag
uit speelden we spelletjes in de bloedhete oase, en aten daarna steeds
ons buikje rond. Maar er was ook werk voor de boeg, samen moesten we een
queeste volbrengen. De Sultan, prinses Faira haar vader, was bezeten, door een
kwade geest!
We bundelden onze krachten: beklommen bergen, trotseerden het woeste
water en doorstonden bij nacht het donkere woud. Zo bevrijdden we de Sultan
van de kwade geest. Samen met prinses Faira leefde hij nog lang en gelukkig!
Natuurlijk had ons legioen het nooit overleefd zonder de kookkunsten van:
Prinses Ilsagat, Rover Yavuz, Sultan Bartmed, Fakir Hassan en hun maagden.
Abdullah Fransuk kwam, en zag dat het goed was…

Sint-Maartensvuur

zondag 10 november om 18u30

Leidingindeling Chirojongens Boekt
Sloebers: Maarten Claes (Klutteke) en Simon Vandenbroucke (Fhyll)
Speelclub: Kenneth Gysbrechts, Sam Jannes (Bizonn) en Brian Mechelmans
Rakkers: Yannick Michels en Stijn Willekens
Toppers: Gijs Claes, Bram Neuteleers en Bram Van Duffel (Buffel)
Kerels: Joren Buntinx en Raf Decabooter
Aspiranten: Joachim Paternini (Joost) en Stef Raymaekers (Tony)

B

innenkort kan je komen
genieten van een heerlijke
glühwein of jenever. Op zondag
10 november organiseren we
namelijk ons jaarlijks SintMaartensvuur.
Namiddag kunnen de kinderen zich komen uitleven op
de kindernamiddag waar we
samen pompoenen uithollen en leuke spelletjes spelen.
Daarna volgt de fakkeltocht en
wordt het vuur aangestoken.
We kijken er alvast naar uit.

Weetje: Dit jaar versterken 5 nieuwe leiders de leidingsploeg!
Helaas nemen we afscheid van 4. Joachim Libaers (Jos), Wim Lipert, Stef
Neuteleers en Jonas Vandecruys, bedankt voor de mooie tijden en jullie
inzet!

Bivak in Grobbendonk

D

e jongens van Chiro Boekt zakten dit jaar af naar Grobbendonk om er een fantastisch bivak te beleven! Ze
verbleven in het exclusieve Chateau Grobbensnob, een ‘all-in
tenten’ luxe residentie mét zwembad waar de elite, zoals u zelve,
graag vertoeft. Gekleed als snobs trotseerden ze het gevaar dat
op de loer lag en hun luxeleventje bedreigde.

Dankzij de culinaire kunsten van de 3-sterren ‘Kookouders
Food Supply Group’ bleven ze op krachten om te spelen en zich
geweldig te amuseren! Gezegend met mooi weer leefde elke
groep zich uit. Bedankt kookploeg, bedankt logistiek, bedankt
VB’s en bedankt leiding! Nu is het weer ongeduldig wachten tot
volgend jaar!

Weetje: Ooit gedroomd van een live optreden met de grootste David Hasselhoff-hits? -> Wesley Hendrikx

Tot dan!

Olé Pistolé! voor het goede doel

O

zondag 1 december

ok in het volgende chirojaar is het weer tijd voor ons jaarlijks eetfestijn voor het goede doel. Olé Pistolé! Kom samen met je familie
en vrienden op 1 december (datum onder voorbehoud) genieten van
een heerlijke maaltijd, een gezellige babbel en het zien van de leiding
aan het werk achter het buffet. Om zo veel mogelijk opbrengst te hebben
voor het goede doel, doen we een warme oproep aan mensen die via het
werk eten of drinken kunnen sponsoren. Alle beetjes helpen!
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Boekt Kermis

NIJS HEIDI

HOFEINDE 101 3550 HEUSDEN-ZOLDER

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

www.vanluyd.be

oekt Kermis zorgde dit jaar weer voor een gezellig en sfeervol weekend.
Naast de kermis op zondag was er zaterdagavond “Boekt live”.

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

Eén van de hoogtepunten daar was de trekking van de tombola.
De heer B.Beckers kaapte de eerste prijs weg, een weekend naar

keuze gratis jacuzzi, geleverd en afgehaald. De prijs werd
geschonken door TSK Wellness Boekt.
De andere 4 prijswinnaars hebben we op foto kunnen vastleggen.
Proficiat aan alle winnaars!

• Lotto

Gilberte Reynders (3de prijs)

Lynen Lucas (4de prijs)

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

Aerts Christa (2de prijs)

Decabooter Geert (5de prijs)

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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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
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Meylandtlaan 119
3550 Heusden
011 / 53.88.88

