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Vlamingenlaan 20
011 53 33 48

Brood- en
Banketbakkerij

Jos Tielens
Horstad 10
011 53 73 94

De Dorpsraad kijkt echter terug vooruit. Er zijn heel wat punten om aan te werken:
- Verkeersveiligheid: vooral de Terlaemenlaan, O.L.V. straat en Graaf De Theuxlaan/Meylandtlaan baren ons zorgen. We ijveren om in de toekomst veilige oversteekplaatsen te creëren
en aparte fietspaden (gescheiden van de rijweg).

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. Zo blijf je goed geïnformeerd over het sociale leven in Boekt.
In november bestond de Dorpsraad van Boekt 30 jaar. Dit hebben we gevierd op 8 november. Iedereen die ooit lid was van de Dorpsraad was uitgenodigd. Het werd een gezellige
avond met een fijn in elkaar gestoken quiz en een petanque tornooi. Het deed deugd een
aantal oude bekenden terug te zien.

- Tijdens de hoorzittingen van de laatste jaren komt steeds de vraag naar seniorenwoningen/
serviceflats in Boekt. Dit is een actiepunt voor de Dorpsraad
- Verdere uitbouw van een aangename en veilige dorpskern. Zeker nu de aansluiting van de
Ubbelstraat/De Borghgravelaan wordt heringericht en in de toekomst de gronden tegenover
het buurthuis zullen worden verkaveld voor woningbouw (pastorij, huidige petanquehal en
bib worden afgebroken).

011 533 644

TEL 011 / 53.37.62

www.pep-en-pino.be

- Nu fase drie aan het buurthuis goedgekeurd is in de gemeentelijke begroting van 2014,

Lay -out:

kijken we uit naar de verdere afwerking van het Buurthuis. In dit Boeketje kan u een artikel

Leen Beunens
Beekstraat 19
www.leen-creatief.be

lezen over de stand van zaken. Voor de Dorpsraad wordt het een grote overgang. Wij zullen
het Buurthuis niet meer beheren. De gemeente gaat dit zelf doen. Toch zullen wij onze rol als
adviesorgaan verder opnemen. Nu we geen beheersverantwoordelijkheid meer zullen hebben,
zullen we ons meer concentreren op wat in het gebouw gebeurt.
- Het project trage wegen wordt door de gemeente verder opgevolgd. Dorpsraad Boekt gaat
aan dit project samen met de andere Dorpsraden verder werken. Voor Boekt betekent dit
dat we trachten via enkele trage wegen een betere verbinding te krijgen vanuit Boekt met de

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

spoorweg-fietsroute.
- Geluidsoverlast in onze wijk. De gemeente heeft zelf een toestel aangekocht om geluidsme-

Secretariaat:

tingen te doen. De Dorpsraad zal de resultaten hiervan opvolgen voor Boekt.

boeketje.boekt@gmail.com

Bankrekening:

784-5261475-27

´t Buurthuis
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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

Tot daar enkele actiepunten voor de Dorpsraad. De doelstelling is om de kwaliteit van het
sociale leven in Boekt zo veel mogelijk te verbeteren. Dit kan maar als we genoeg voeling
hebben met wat in Boekt leeft en is het nodig dat we voldoende leden hebben. Tijdens de
laatste volksvergadering meldden twee vrouwen zich als lid van de Dorpsraad. Daar mogen
gerust nog enkele vrouwen bij komen. Op de 21 leden zijn er 19 mannen! Geen goede man/
vrouw verhouding! Wie zich aangesproken voelt om lid te worden kan contact met ons opnemen!					
Veel leesgenot,Jos Tielens, Dorpsraad Boekt
Bericht aan de sponsors
Vanaf dit jaar komen de leden van de Dorpsraad bij u op bezoek voor de sponsoring van
Boeketje tijdens de periode einde augustus,
eerste helft van september. Voorheen werden
deze bezoeken gedaan tijdens maand mei. Dit
zorgde voor verwarring, omdat in die periode
ook wordt rondgegaan voor de sponsoring
van Boekt Feest.
De editie die je nu in handen hebt is de laatste
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van de huidige jaargang. De nieuwe jaargang start met de editie die uitkomt begin
november 2014. Dit betekent dat er uitzonderijk geen Boeketje verschijnt in de loop
van juni.
In de toekomst betalen jullie dus voor 3 edities: die van begin november, begin maart
en juni. We hopen dat op deze manier de
sponsoring voor jullie duidelijker is.
Alvast bedankt, de redactie

We blijven
verder groeien
D

Malmedy Thorn Boekt

ankzij het redelijk zachte weer tijdens het
eerste deel van de winter zijn onze leden
blijven fietsen.
Groepen A en B toeren telkens ongeveer drie
uurtjes aan een stuk door en zorgen dat iedereen
het tempo aan kan. De leden van groep C doen
het op hun manier, zij lassen zoals gewoonlijk een
stop in om te pauzeren.

De werken aan het nieuwe Buurthuis schieten goed op. Tijdens
de maand februari werd het gebouw vanbinnen afgewerkt. Dat
betekent echter niet dat het onmiddellijk in gebruik kan genomen worden.

Het nieuwe seizoen start zoals ieder jaar op de
eerste zondag van maart met een korte openingsrit die eindigt bij De Koriander. De koffietafel
staat dan gedekt voor alle aanwezige leden.

Tijdens een overleg met Burgemeester Mario Borremans en
gemeentelijk projectverantwoordelijke Line Verbeke (diensthoofd van de dienst vrije tijd) werd ons verduidelijkt hoe het
verder gaat verlopen.

Dit seizoen bereiken we de kaap van 65 leden met
al 10 dames. We blijven dus nog steeds groeien.

Vooreerst is er het belangrijke goede nieuws dat fase drie van
de werken werd opgenomen in de begroting van 2014. Dit
betekent dat dit jaar de buitenafwerking gaat gebeuren: aanleg
van de toegang, terras en speelweide rond het Buurthuis, realisatie van petanquebanen buiten, aanleg van drie tennisvelden.
Het derde veld wordt door Tennisclub Boekt bekostigd.
Daar de aanbesteding van al deze werken nog moet gebeuren,
is het nog niet te voorspellen wanneer ze uitgevoerd zullen
worden. Dit hangt o.a. van de planning van de aannemer af.

Het nieuwe Buurthuis in Boekt, stand van zaken

Gilbert Lijnen rittenkampioen seizoen 2013

N

a meerdere podiumplaatsen in de voorbije jaren, is Gilbert Lijnen er eindelijk in geslaagd om op het hoogste schavotje te geraken. Met bijna het
maximum aan gereden ritten werd hij verdiend de rittenkampioen van 2013.
Tijdens de brunch van 17 november werd hem de prijs overhandigd onder luid
handgeklap.
Proficiat Gilbert!

Wat betreft de uitbating van het café, is het de bedoeling om op
de gemeenteraad van maart een bestek van concessie voor de
uitbater goed te keuren. De gemeente gaat immers het gebouw
zelf beheren en een uitbater aanduiden. In dit bestek worden
de voorwaarden en procedure voor de nieuwe uitbater omschreven. Na goedkeuring wordt het bestek gepubliceerd, zodat
kandidaat-uitbaters kunnen solliciteren bij de gemeente.
Het is dus duidelijk dat de Dorpsraad geen beheersfunctie
meer op zich kan nemen. De inrichting van het café zou voor
de uitbater zijn.

Wel zullen de verenigingen (Dorpsraad, Tennisclub, Petanque
Club Boekt), als voornaamste gebruikers van het Buurthuis,
inspraak krijgen over de inhoud van het bestek, maar niet over
de procedure. Als de uitbater bekend is, zal er ook periodiek
overleg komen over het verloop van de uitbating. Hierbij is het
de bedoeling de verenigingen te betrekken.
De huidige concessieovereenkomst tussen Dorpsraad en
Gemeente, alsook deze tussen Dorpsraad en huidige uitbater
van het Buurthuis, vervallen bij de oplevering van het nieuwe
gebouw. De concessieovereenkomst met de Dorpsraad over
de Ubbelvelden zal eveneens stopgezet worden. Met de Chiro
Boekt zal binnenkort een overleg starten om tot een overeenkomst te komen wat betreft het gebruik van de jeugdlokalen en
de omliggende gronden.
Tijdens het overleg met de burgemeester en projectverantwoordelijke werd toegezegd dat de sluiting van het oude Buurthuis en opening van het nieuwe op elkaar zullen aansluiten.
Vele vragen over het gebruik van de nieuwe lokalen blijven nog
onbeantwoord. Wij hopen dat in de komende maanden heel
wat duidelijker wordt, en dringen dan ook aan op het noodzakelijke overleg.
Wordt ongetwijfeld vervolgd ….
Dorpsraad Boekt

Groep C met eigen kalender

V

anaf de start van groep C bleek al snel dat dit een succes
zou worden. Na amper twee seizoenen beginnen zij 2014
met een eigen kalender, en enkele zaterdagritten.
Deze groep waarin een achttal dames het mooie weer maken
is de ideale instapgroep voor beginnende leden. Wie interesse
heeft kan inlichtingen krijgen via het contactformulier op de
website www.wtcboekt.be.
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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
Gelaatsverzorging

Manneke, manneke,
manneke toch
Op 5, 6, 10 en 11 april 2014 presenteert Kreabo in het theater op het koor
van de H.Hartkerk in Boekt het familiedrama ‘Manneke, manneke, manneke toch’

K

reabo probeert elk werkjaar aandacht te schenken aan een
thema dat binnen de gemeenschap leeft. Dit jaar hebben
wij aandacht voor stokkende familierelaties, jongerenverdriet,
druggebruik en –misbruik. In groep hebben we samen met
jongeren naar aandachtspunten gezocht en deze brengen we
in theatervorm naar voor onder de titel ‘Manneke, manneke,
manneke toch’.

Manneke, manneke, manneke toch

‘M
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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anneke, manneke, manneke toch’ speelt zich af op het
landgoed van een steenrijke fabrikant. Maar hoe hard
alles ook blinkt, de realiteit stinkt. Vader Raymond verkeert in
een midlifecrisis, zijn ongelukkige vrouw Suzanne staat altijd
met haar koffers klaar om te vertrekken, de zonen Mathias en
Karel groeien op tot nietsnutten... De boel staat op ontploffen en wanneer drie meisjes zichzelf op het landgoed uitnodigen voor een zwempartij, een vriendinnetje van Karel bij hem
om drugs komt, loopt alles serieus in het honderd. Muziek zal
daaraan niets kunnen verhelpen.
De cast voor deze productie is samengesteld uit volgende personen: Sara Moons, Dana Vanduren, Larissa Rogiers, Eveline
Claes, Kenneth Gysbrechts, Andy Vannuffel, Roland Buntinx,
Albert Cuyx, Marie-Claire Lijnen, Daisy Schenck, Maarten
Dijsselbloem, Roger Vandecruys, Jacob Dijsselbloem, Kamiel
Vanluyd, Raymond Declerq.
Hulp bij ontwerp decor: Virginie Vuegen. De regie is in handen
van Trudo Groffi.
Kaarten vooraf te bestellen via onze website kreabo.be.
Omdat het stuk in onze uitwerking o.a. het probleem van druggebruik behandelt, omkaderen we deze productie met een tentoonstelling over druggebruik. We voorzien tevens in de periode van de productie een debatavond.

Locatie

E

én van de belangrijke studiepunten van de federatie Zolder
is nadenken over de bestemming van de kerkgebouwen.
Het bisdom heeft hierover inlichtingen naar de verschillende
federaties gestuurd. Inspelend op deze nieuwe uitdaging, waarbij kerkgebouwen een ruimere functie aangemeten krijgen
dan enkel een liturgische, komt de H.Hartkerk in Boekt in
aanmerking voor een nevenbestemming met multifunctionele
opdracht. Dit betekent dat de hoofdbestemming van de kerk
liturgisch blijft, maar dat op momenten dat er geen liturgie is
voorzien de ruimte geheel of gedeeltelijk voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Theatervoorstellingen is er daarvan
één.
Wij als Kreabo zijn blij dat we de kans krijgen aan deze verruimde
betekenis van de H.Hartkerk mee te werken. Voor sommigen
zal het wennen zijn, voor anderen is het een invulling van een
idee dat al een tijd bestond, een enkeling zal het maar niks
vinden.

Straattheaterfestival Bokrijk

O

p pinkstermaandag 9 juni 2014 is Kreabo aanwezig op
het internationale Straattheaterfestival. Het is al voor de
zesde keer dat Kreabo wordt uitgenodigd aan dit internationale
festival deel te nemen.
Markant hierbij is dat Kreabo telkens voor een wereldpremière zorgt. Ook dit jaar weer. Onder de titel ‘De schrikkelijke
verbranding van Marijke Van Hamelrijk, de laatste heks van
Bokrijk’ brengt Kreabo een fictief spel dat zich in de 17e eeuw
situeert en laat zien hoe met heksen werd afgerekend, of niet?
We brengen dit spel in aangepaste kledingdracht.
Op de foto ziet u een fragment uit de voorstelling van vorig jaar.
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Glen en Pieter-Jan
hebben ervan genoten

Boekt
Ouderavond Chiro Boekt

Sint-Maartensvuur

D

H

Iedereen is ook dit jaar weer uitgenodigd om naar de voorstellingen van onze leden te komen kijken. Voor een gezellige
avond met een drankje zijn jullie allemaal welkom in zaal ‘De
Vierseleer’ op vrijdag 7 en zaterdag 8 maart.

Met meer dan honderd man wandelden we met fakkels en lichtjes van De Kluis terug naar de chirolokalen, waar we het vuur
aanstaken. Er is veel gegeten, gedronken en vooral verwarmd
aan het grote vuur, hiervoor ook veel dank aan alle vrijwilligers
voor deze leuke avond.

e krokusvakantie komt weer akelig dichtbij en ook dit
jaar organiseert Chiro Boekt weer hun jaarlijkse ouderavond. Alle groepen, van de meisjes tot de jongens, de sloebers
tot de aspiranten, en zelfs de leiding zullen hun dit jaar weer
inzetten om een prachtig toneelstuk uit te werken!

et Sint-Maartensvuur was ook deze keer weer een zeer
geslaagde en gezellige avond. Veel kinderen hebben zich
op de kindernamiddag kunnen uitleven met de leuke spelletjes
en het uithollen van pompoenen, met achteraf lekkere soep als
beloning!

Highway Party 2014 Chiro Boekt

O

p zondag 22 december organiseerde de v.z.w. Recovery een kerstconcert met Barbara Dex en ensemble in de H.Hartkerk van Boekt.
De opbrengst was bestemd voor Glen en Pieter-Jan, twee kinderen met
een hersenbeschadiging.
Het werd een erg sfeervol concert.
Tweeënveertig leerlingen van de vrije basis-school van Boekt mochten dit
jaar het voorprogramma verzorgen van dit concert. Ze hadden hiervoor
enkele weken flink geoefend onder begeleiding van juffrouw Els en juffrouw Monique.

En ja, ze deden het schitterend. Ze kregen heel wat positieve
reacties en complimenten.
Het lied “Kind van Bethlehem” werd samen met Barbara
Dex gezongen.

Een paar goede dj’s, massa’s drank en een grote tent, meer heb je niet nodig
voor een uitstekende fuif. Gooi er nog eens een enthousiaste vereniging bovenop
en je hebt Highway Party!

A

l 12 jaar lang zet Chiro Boekt hun dorp op de kaart tijdens
het eerste weekend van mei. Wat begon als een kleine fuif
in zaal Weyerman, is uitgegroeid tot één van de grootste evenementen van Heusden-Zolder.
Met namen als Sven Ornelis en Laston & Geo lokt Highway
Party de laatste jaren tot 2000 feestvierders. Een aantal dat
Gunther D ook dit jaar als headliner weer zal opdrijven.

Natuurlijk promoten we als jeugdbeweging elk jaar lokaal en
jong talent. Samen met een mix van verschillende muzikale
genres zorgt dit voor een breed publiek, zowel jong als oud.
Kortom, noteer 2 mei alvast in uw agenda. Want dan zijn de
Ubbelvelden weer voor één nacht dé place to be!
(voor meer info, zie onze Facebookpagina of de Chiro Boektwebsite, www.chiroboekt.be/highway)

Pannenkoekennamiddag

Op zondag 16 maart 2014 van 14 uur tot 19 uur.
In zaal “DE KLIMROOS” Meylandtlaan, 191 te 3550 Heusden – Zolder
Nu meer nog dan voorheen hebben we nood aan mensen die
gevoelig blijven voor de extreme armoede en kwetsbaarheid
van vele mensen. We hebben nood aan mensen die hun solidariteit blijven tonen met mensen die slachtoffer zijn van geweld
en angst die de machtswellust van enkele rebellen creëert.

Alle hulp is welkom: een eenvoudig gebed, of concrete steun
aan onze werking van Caritas en onze parochies, de actie van
peterschappen voor de opvang van weeskinderen en de vele
kind – soldaten, bij de opstart van onze scholen; och, er is
zoveel om aan mensen te tonen dat ze meetellen.

We hebben grote nood aan mensen die vanuit een evangelische
bewogenheid blijven geloven dat het anders kan, ook in een
land met droevige geschiedenis als de Centraal Afrikaanse
Republiek. We hebben nood aan mensen die anderen nabij blijven en zo Jezus barmhartigheid voelbaar en tastbaar maken.

Daarom ook deze pannenkoekennamiddag in verbondenheid, gezellig samenzijn in aanwezigheid van onze missionaris
Bisschop Mgr. Bert Vanbuel.
Bankrekening : BE93 8334 5348 5067.
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Groetjes, Theo en Anita

Er waren ruim 650 toeschouwers.
De presentatie was in de vakkundige handen van Miet Vanbilsen, schoolhoofd van de basisschool Boekt. Barbara Dex
zong een mix van Nederlandstalige nummers en gospelsongs.
Tijdens de liedjes “de roos” en “iemand als jij” werd het stil in
onze kerk. Is liefde en er voor mekaar zijn niet het mooiste
wat er is ?
Als bisnummer mochten de kinderen nog
éénmaal aan Barbara’s zijde schitteren met
‘Happy Day’.

We danken de vele sponsoren uit Heusden-Zolder en omstreken.
Ook onze hoofdsponsor Electro Nite uit Houthalen die de
kosten van geluid en belichting voor zijn rekening nam. Dank
u wel!
Het stemt ons gelukkig dat dit samenzijn jaarlijks op zoveel
sympathie mag rekenen.

Na het concert trakteerde vzw Recovery
op warme choco, witte wijn en appelsiensap. Nadien was er nog wat tijd
voor een gezellige babbel.
Ook dit jaar mochten we rekenen
op de inzet van heel wat mensen
uit Boekt die onze v.z.w. een warm
hart toedragen.
Boeketje ~ 9 ~ www.boekt.be

Momenteel werken we hard aan de derde editie
die gepland is voor december 2014.
Kom jij dan ook ?

Teak aan groothandelsprijzen!

2-daagse Ieper

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

I

n het kader van de samenwerking tussen verschillende
Okra’s, gaan we een tweedaagse uitstap maken naar Ieper,
waarbij aandacht besteed wordt aan de herdenking van Wereldoorlog 1. Deze uitstap gaat door op 24 en 25 september 2014. De
prijs zal ongeveer 155 euro per persoon bedragen.
Voor inschrijvingen of meer informatie neem contact op met
Henderix Roger, H. Hartlaan 18, 011/53 64 42,
email roger@henderix.be.

Voorstel 2-daagse Ieper
Dag 1

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

Garage Wysmans bvba

Meylandtlaan, 99

In de loop van de namiddag staat het bezoekerscentrum ‘Jules
Destrooper’ op ons programma. In dit gloednieuwe bezoekerscentrum wandelen we letterlijk doorheen de rijke geschiedenis
van de wereldberoemde koekjes uit West-Vlaanderen. Vanzelfsprekend komt het proeven van verschillende verfijnde koekjes
uitgebreid aanbod, bij een heerlijk tasje koffie.
Vervolgens naar ons hotel in Ieper: inchecken en avondmaal (3
gangenmenu).
Nadien brengen we een groet aan de gesneuvelden van het
Britse leger.
Om klokslag 20.00 u wordt, aan de Menenpoort, elke avond de
‘Last Post’ geblazen.
Overnachting in Hotel Flanders Lodge, gelegen aan de
Noorderring van Ieper, op ca 1.5 km van het marktplein.

Doe– het– zelf– Hengelsportartiekelen

Gereedschappen
IJzerwaren

Vertrek rond 8 u 30 (afhankelijk van de vertrekplaats).
Voor het middagmaal worden we verwacht in de oude abdij Lo
voor een verzorgde broodmaaltijd.

Dag 2

We beginnen de dag met een ontbijtbuffet. De koffers worden
geladen en rond 10 u beginnen we aan een geleide rondrit door
de streek. Tijdens deze rondrit maken we kennis met de gasaanval van 1915. We verkennen de omgeving van Passendale
waar de geallieerde legers in onmenselijke omstandigheden in
1917 een infanterieaanval op de Duitse linies lanceerden.
We starten onze tocht met een bezoek aan Essex Farm Cemetry
en de gerestaureerde verbandpost, waar John MacRae werkte.
Deze Canadese dokter schreef het beroemde gedicht ‘In Flanders Fields’.
Daarna trekken we naar de frontlijn en nemen we een kijkje in
de Yorkshire Trench en Dug-out. Een unieke gelegenheid om
eens doorheen een loopgracht te wandelen.
Via de Duitse begraafplaats in Langemark rijden we naar de
grootste Britse dodenakker Tyne Cot Cemetry in Passendale.
Van hieruit overzien we het slagveld van 1917 en genieten van
dit onovertroffen staaltje van Britse tuinarchitectuur.
Via Zonnebeke en de Franse begraafplaats Charles de Potyze
keren we terug naar Ieper.
12 u Middagmaal (3 gangen menu)
14 u Bezoek aan Flanders Fields Museum. Bijna 100 jaar
geleden was de streek rond Ieper het decor van een van de
meest verwoestende conflicten uit de geschiedenis. Nu ook de
laatste getuigen gestorven zijn, is het Flanders Fields museum
meer dan ooit de poort naar de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen.
17 u Vertrek Huiswaarts
20 u 30 Voorziene Thuiskomst

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

tel. 011 / 53.30.17

Boekt Kermis
26-27-28 juli
Boeketje ~ 10 ~ www.boekt.be
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Boeketje sprak met ...
MEDE-OPRICHTER VAN PETANQUECLUB BOEKT EN MANUSJE-VAN-ALLES
Wie ooit het idee zou opvatten om de geschiedenis van Boekt
op te tekenen, kan onmogelijk om Louis Put (73) heen. Al
goed 60 jaar woont Louis in Boekt. Hij heeft het boerengehucht
zien uitgroeien tot een uit de kluiten gewassen woongemeenschap. Meer nog: Louis heeft Boekt mee vorm gegeven. Geen
organisatie of vereniging, of hij had er een vinger in de pap.
Vooral de petanqueclub ligt hem nog steeds na aan het hart.
Op zijn oude dag doet Louis het nu een stuk rustiger aan. Maar
een zittend gat heeft hij nog steeds niet, getuigt ook zijn vrouw
Lea. In de dorpsraad, die onlangs het dertigjarig bestaan vierde,
is hij nog altijd actief. En als het over ‘zijn’ Boekt gaat, komt zijn
tong plots helemaal los.
“Als jongen van ongeveer 10 jaar verhuisde ik in de jaren ‘50
met mijn ouders naar de Driesstraat. Vader moest door het
veld heen zeulen met materialen om er een kleine, afgelegen
boerenwoonst te bouwen. Elektriciteit en stromend water hadden we nog niet. Boekt telde toen alleen maar lemen boerenhuisjes die zich concentreerden rond de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de ‘weg naar Viersel’ (Ubbelstraat, nvdr).”

als vrachtwagenchauffeur voor het Limburgs Persagentschap.
In het holst van de nacht haalde ik in Hasselt de kranten op
en bracht ze voor dag en dauw naar winkels en kiosken in het
noorden van de provincie. Eens thuis was er amper tijd om te
slapen, want dan wachtte alweer het werk in de serres.”
- Dat kruipt niet in de koude kleren! Hoe heb je dat kunnen
volhouden?
“Met weinig slaap. Té weinig. Op termijn heeft dat zijn tol geëist
en ben ik noodgedwongen moeten stoppen. Gelukkig kwam
Georges Swinnen, een klant van ons, toen binnenwaaien. Hij
baatte in de molen aan Meylandt een florerende plantenzaak
uit en kon wel hulp gebruiken. In feite kwam hij voor mijn
zoon Johan, maar die had geen interesse. Aan de molen hebben
we nog verschillende jaren goed geboerd. Rond de kerstperiode
vlogen de kerstbomen er de deur uit.”

- Ook je vader kwam naar hier om te boeren?
“Als gepensioneerd mijnwerker hield hij wat koeien, ja. Als
jonge kerel wist je dus wat je te doen stond, voor en na
schooltijd. Zelfs tijdens de schooluren: als het tijd was om te
dorsen, stonden meester Beerten en meester Bielen altijd voor
een paar lege banken. Een jong leven, zoals de jeugd van vandaag, dat kenden we toen niet.”
- Hoe kon je zo ooit aan een lief geraken, Louis?
“Vanaf zestien gingen we ‘s zondags wel op stap. Veel was er
niet te doen, maar eens in het jaar was het Vlaamse kermis. Aan
d’ouw kerk, de huidige petanquehal, werd een kiosk gebouwd
voor de fanfare. Meester Bielen engageerde Jef Maex en mij om
er een schietstand in te richten. Er werd zelfs een kermiskoers
georganiseerd. Een schoon jong meiske uit Zolder - haar naam
ben ik vergeten - daagde ons uit door een kus te beloven aan de
winnaar van die koers. In mijn beste kleren ben ik toen op mijn
fiets gekropen en heb ik die wedstrijd gewonnen.”
- Maar je vrouw Lea ben je later in Beringen gaan halen. En
samen zijn jullie op het ouderlijke erf een hovenierszaak
begonnen.
“Aanvankelijk verbouwden we groenten. Pas later zijn we met
bloemen begonnen. Iedereen in Boekt en omgeving kende ons.
‘Die van de serre’, werd er gezegd. We leverden aan verkopers
en particulieren. In de voortijd stonden ze hier rijen dik aan te
schuiven. Maar er was veel werk aan en de concurrentie van
grote tuinzaken begon op de duur parten te spelen. Om een
noodzakelijke frank bij te verdienen ben ik aan de slag gegaan
Boeketje ~ 12 ~ www.boekt.be

Louis Put
“Boekt mag fier zijn op onze ballensmijters”
- Ondanks de noeste arbeid, ben je ook altijd heel actief geweest
in het verenigingsleven.
“Vanzelfsprekend. Boekt is maar een voorschoot groot. En
een vat vol leven kan je ons kerkdorp niet noemen, ook vandaag met zoveel nieuwe inwoners. Het zijn de verenigingen die
voor animo zorgen, die mensen bij mekaar brengen. Als lid en
bestuurslid heb ik me altijd geëngageerd, voor de KWB, de
wijkspelen – hetgeen vandaag Boekt Feest is geworden - en in
de dorpsraad. Met Frans (Vanhemel, nvdr) heb ik de papierslag
hier opgestart. Per buurt of straat werd het papier aangevoerd
naar de straathoek, waar wij het met de kamion gingen ophalen. Meermaals troffen we een ravage aan wanneer de regen
zo’n berg papier tot pulp had herleid of kinderen in die berg
woest aan het ravotten waren geweest.”
- Ook de Boektse petanqueclub mag jou als haar stichter vernoemen?
“Klopt. Met Patrick Rutten, Alex Beerten en nog enkelen hebben we de club 25 jaar geleden opgericht tijdens een vergadering in het Buurthuis. Die volkssport won toen aan populariteit.
Met Olympia en De Berk telde onze gemeente al enkele clubs
en wij zagen zoiets ook wel zitten. We engageerden een lesgever van bij De Berk en die leerde ons de kneepjes. Aan het
Buurthuis werden drie buitenbaantjes aangelegd. De interesse
groeide snel en vooral in de zomer werd er druk met de ballen
gegooid. Maar in de winter zaten we met een probleem.”
- Laat me raden: Louis had daar wel een oplossing voor?
“Een halleke bouwen, ja. Met de kamion haalde ik een stel
buizen op van een oude aardbeienserre en daar trokken we
een bache over. Aan onze leden vroegen we 5 frank voor de
aankoop van de petrol om de tent warm te stoken. Maar de
club groeide uit haar voegen, zeker nadat we competitie gingen spelen en bij de Vlaamse bond aansloten. Toen moesten we
echt op zoek naar een geschikte binnenruimte.”

- En dat heeft de club geen windeieren
gelegd.
“Met veel inzet kwamen we in de hoogste competitiereeks
terecht. Onze club telt ondertussen een zeventigtal leden met
veel Boektenaren maar ook mensen uit alle windstreken
in Limburg. We hebben hier al de Vlaamse en nationale kampioenschappen mogen organiseren. En onze beste petanquers maken
op kosten van de Vlaamse bond internationaal furore, tot in
Canada toe. Dan heb je wel iets bereikt!”
- Was jij zelf ook één van die topspelers?
“Ik was een goede plaatser, ja. Maar ik had niet die grote ambitie. Bovendien was ik bestuurslid, daar kruipt ook veel tijd in.
Vandaag kom ik eigenlijk niet zo vaak meer op de club. Maar
ik leef nog wel mee. Op termijn moeten we onze papierhal
verlaten en verhuizen naar het binnengebouw aan het nieuwe
Buurthuis. Daaromtrent is alles nog steeds niet geregeld. Doordat we zelf geen kantine meer hebben, verliezen we onze
inkomsten en ook de gemeente laat ons in de kou staan. Enfin,
ik hoop dat het allemaal nog goed komt. Zo lang ons nieuwe
gebouw niet gebruiksklaar is, kunnen we alleszins in de papierhal blijven. Niet dat ik er zelf nog veel aan heb, actief lid ben ik
ondertussen niet meer.”
Lea, die het gesprek heeft gevolgd, voegt er lachend aan toe:
“Actief niet meer, maar zijn lidgeld betaalt Louis elk jaar nog
trouw.”
Tja, oude liefde roest niet, zeker…
MK
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- En die werd gemakkelijk gevonden?
“Zwijg stil! In Leopoldsburg mochten we een barak afbreken
die we in onderdelen naar hier hebben vervoerd. Toen puntje
bij paaltje kwam kregen we géén vergunning om ze hier op te
bouwen. Wanneer de schuttersgilde dan verhuisde uit de barak
aan de kleuterschool, kregen wij die toegewezen. Maar nog
voor we er aan spelen toekwamen, brandde het gedoe af.”
- Maar de aanhouder wint.
“Uiteindelijk kwam de pastoor mij opzoeken. Hij stelde ons het
oude kerkske aan de Ubbelstraat ter beschikking, dat nog een
tijdlang als naaiatelier en papierhal had gediend. We moesten
het wel zelf inrichten en goed dicht maken, want de pastoor
wilde geen lawaai in zijn achtertuin. Wat we daar hebben aangetroffen! De hal stond half onder water en de schimmel groeide
tegen de muren op. Maar we hebben er een mooi clubhuis van
gemaakt.”
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Schooljaar 2014-2015
Meylandtlaan 142
3550 Heusden-Zolder

Het inschrijven van kleuters, geboortejaar 2012

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

D

e overheid heeft het basisonderwijs een strikte regelgeving opgelegd wat betreft
het inschrijven van kleuters in een school.

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

Volgende afspraken hieromtrent moeten nauwkeurig gevolgd worden.
Heeft je zoon of dochter reeds een broer of zus op onze school, dan kan je hem of
haar komen inschrijven tijdens de voorrangsperiode vanaf maandag 17 februari 2014
t.e.m. vrijdag 28 februari 2014.

GARAGE CLAES
Meylandtlaan 179
3550 Zolder

MATRAS- & WATERBEDCENTRUM

TEL 011 53 33 21

VERKOOP TOP OCCASIES

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

Boxsprings

Met garantie en service

Hofeinde 14 - 3550 ZOLDER - 0478 233761

Ouders, die nog geen kind op onze school hebben, kunnen hem of haar komen
inschrijven vanaf maandag 10 maart 2014 tot en met maandag 31 maart 2014.
De inschrijving van je kind kan eventueel uitgesteld worden omdat de school
verplicht is om voorrang te verlenen aan kinderen die aan bepaalde kenmerken
voldoen.
Vanaf 1 april 2014 zal de school dan laten weten of je kind al dan niet ingeschreven kan worden.
Van 3 maart 2014 tot en met 7 maart en van 1 april 2014 tot en met
21 april 2014 zijn er geen inschrijvingen mogelijk.

Schoo
lfeest
Boekt
Zaterd

ag 14 ju

ni

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de school op 011 53 78 69.

Entomologen
in het 3° leerjaar

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

D

e leerlingen van het derde leerjaar raken meer en meer
thuis in de entomologie (studie van het leven van insecten).

en werd tenslotte één van de meest indrukwekkende nachtvlinders.

Zo hebben ze gedurende de eerste trimester de volledige levenscyclus kunnen bewonderen van de doodshoofdvlinder.

De lange vleugels, die in rust het geel/zwarte ringpatroon van
het achterlijf bedekken en die zelf een schorsachtige tekening
hebben, kenmerken deze krachtige vlieger.

Het begon allemaal met zeer kleine eitjes. Deze eitjes groeiden
uit tot een wel tien centimeter lange zeer zware rups met een
geelgroene grondkleur, blauwe strepen en fijne zwarte stippen.
De rups transformeerde dan weer in een grote glanzende pop

LOUIS PUT-HUYGENS
DRIESSTRAAT 34
3550 ZOLDER
TEL 011/53.70.13
TEL 011/53.82.72
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Eitje

Rups

Deze nachtvlinder is tevens in staat om met zijn keel een pieptoon voort te brengen, waarmee hij in combinatie met zijn
schrikwekkende tekening, een doodshoofd, zijn vijanden de
stuipen op het lijf jaagt.

Pop
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Doodshoofdvlinder

op 21 november 2013

Verslag Hoorzitting
De agenda zag er als volgt uit:

3. Vernieuwing Boekt centrum:

5. Hoorzitting:

1. Financieel verslag - begroting
2. Activiteiten dorpsraad
3. Vernieuwing Boekt centrum
4. Pauze: traktatie Dorpsraad en opname nieuwe leden
5. Hoorzitting

Stand van zaken :
De werken aan het nieuwe Buurthuis schieten goed op. (zie elders in dit Boeketje voor meer uitleg).
De fase 3 is opgenomen in de begroting van de gemeente voor
2014.
De verlegging van de Borghgravenlaan/Ubbelstraat is uitgesteld.
De Dorpsraad heeft gevraagd om op de nieuwe verkaveling
tegenover het nieuwe Buurthuis seniorenwoningen/service
flats te voorzien. Hier is echt behoefte aan in Boekt. Maar voorlopig blijft het bij sociale woningen.

tijdens de hoorzitting werden in eerste instantie de vragen die
van tevoren door mensen aangereikt werden via de rondgestuurde formulieren, beantwoord en bediscussiëerd. Daarna
was er een vrije vragen- en discussieronde. Naast de voorzitter
van de Dorpsraad namen ook Boektenaren en enkele aanwezigen uit de gemeenteraad, indien nodig, het woord. Hieronder
worden de belangrijkste vragen en antwoorden summier
weergegeven.

Hieronder worden de belangrijkste punten weergegeven.
1. Financieel verslag – begroting:
Bij afwezigheid van aftredend penningmeester van de Dorpsraad, Kurt van Hecke, presenteerde de voorzitter inkomsten
en uitgaven in het voorbije jaar. De grootste kosten zaten in
het onderhoud van de verwarming van het Buurthuis. Verder
vertelde hij wat de belangrijkste posten in 2014 zullen zijn. De
Doorgeeflening, die loopt tot 2016, zal wegvallen wanneer er
geen inkomsten meer zijn vanaf de opening van het nieuwe
Buurthuis. Er waren geen speciale vragen.

- Het is wenselijk om meermaals per jaar straten en grachten
zuiver maken. Kan hiervoor gezorgd worden? Het is best om
dit schriftelijk bij de gemeente aan te vragen via een meldingskaart.
- Kunnen er in Boekt niet meer activiteiten (bv. Kienavonden,
ontbijt, rommelmarkt…) georganiseerd worden? Ja, dat mag
altijd meer zijn, maar er gebeuren naast grote evenementen
reeds heel wat dingen maar de respons vanuit Boekt is niet altijd hoog. Zo organiseert Okra maandelijks activiteiten. Ook de
uitbater van het Buurthuis doet geregeld wat.

2. Activiteiten Dorpsraad:
Door de voorzitter van de Dorpsraad, Jos Tielens, werd een
mooi overzicht gegeven van de activiteiten 2013. Zoals het
vorige jaar, werd ook nu veel tijd gestoken in het opvolgen van
de werken en plannen rond het nieuwe Buurthuis. Verder werd
er aandacht besteed aan de vele succesvolle evenementen zoals
Boekt Kermis, Boekt Feest, het Boeketje, en website Boekt.be.
Spijtig genoeg is er niet voldoende animo gevonden voor het
organiseren van de Kersthappening. Op het einde van het jaar
zal wel het feest ter gelegenheid van 30 jaar Dorpsraad in de
petanquezaal doorgaan.
Er werd in 2013 ook aandacht besteed aan de kiss&ride parking, oversteekplaatsen OLV Vrouwstraat/Terlaemenlaan/
Meylandtlaan, en de wateroverlast aan de Ubbelvelden. Niet
alles is reeds opgelost, maar er wordt verder werk van gemaakt.
De rijbaankussens Hofeinde/Belikstraat zijn aangelegd. De
vraag voor een carpoolparking (zie vorig Boeketje) is nu in een
onderzoeksfase.

- Kunnen er niet meer vuilbakken in Boekt geplaatst worden?
Neen, want ervaring leert dat hierdoor nog meer vuil aangetrokken wordt. De omgeving van een vuilbak lijkt dan snel een
kleine stortplaats.

De Dorpsraad blijft in het kader van de dorpshernieuwing
ijveren voor zebrapaden op de Ubbelstraat. Dit niet enkel aan
de straat van de school maar ook aan de uitgang van het nieuwe
Buurthuis.
4. Pauze met één consumptie betaald door de Dorpsraad:
Ondertussen deed de voorzitter Jos Tielens een rondje bij al de
aanwezigen om te horen of er kandidaten zijn om in de Dorpsraad te zetelen. Twee vrouwen hebben zich opgegeven. Maar
voorlopig is de verhouding vrouwen/mannen nog steeds veel
kleiner dan 50/50.

Door de Dorpsraad zijn bij het gemeentebestuur ook volgende
punten aangekaart: slechte toestand van voetpaden en afrastering over de snelweg aan de Kiewitstraat en Meylandtlaan en
het aanleggen van fietspaden in een aparte bedding aan de
Meylandtlaan/Graaf de Theuxlaan en O.L.Vrouwstraat.
Ook is er, naar aanleiding van o.a. de vorige hoorzitting, aandacht besteed aan het feit dat bewoners van o.a. de Belikstraat
de oude bomen liefst niet vervangen zouden worden. Er werden
op basis van meerdere redenen door de gemeente toch nieuwe
bomen geplaatst.
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- Kunnen er straks ook feesten in de nieuwe petanquehal geregeld worden? Hier is niet van uitgegaan in het originele plan,
maar dat moet mogelijk zijn. Veel zal afhangen van de nieuwe
beheerder.

- Is er in het uitbreidingsplan geen plaats voor seniorenwoningen i.p.v. al weer sociale woningen? Dit zou momenteel niet
mogelijk zijn. Misschien een privé-initiatief?
De Dorpsraad geeft aan dat ook zij hiervoor vragende partij
zijn.
- De verkeerssituatie van de Meylandtlaan zorgt ervoor dat de
Hofeinde gebruikt wordt als hoofdweg richting Heusden. Zou
het dan niet kunnen dat ook hier in de winter gestrooid wordt
zoals op de hoofdwegen? In de discussie die hierop volgt zijn
de meningen verdeeld. Waarom dan ook niet op andere wat
drukke plaatsen strooien? Waar houdt het op?
- Er wordt gesignaleerd dat, nu autochauffeurs, komende
vanuit Hasselt, niet meer rechtstreeks kunnen inslaan naar de
Ubbelstraat, ze geregeld onreglementair draaien net achter de
middenberm om dat toch te kunnen. Kan aan deze gevaarlijke
situatie niets gedaan worden? De Dorpsraad zal dit melden in
de gesprekken met het gemeentebestuur, maar een oplossing is
zeker niet voor de hand liggend, want dit is gedrag van mensen.
- In de buurt van de Ubbelstraat staan er op de Meylandtlaan
meerdere eiken. Kan hier een korf geplaatst worden om de
afvallende eikenbladeren te ruimen? Maar die moet dan wel
vaak genoeg geledigd worden. Ook hier wordt aangegeven om
best een meldingskaart in te leggen bij de gemeente.
- Een bewoner uit de Ubbelstraat vraagt of er iets gedaan kan
worden aan de geluidsoverlast van de Meylandtlaan? Dit is een
gewestweg en dat wordt heel moeilijk.

- Gaan rolstoelers kunnen petanquen in de nieuwe petanquehal? Hier is reeds rekening mee gehouden maar er zal nogmaals hierover met de gemeente contact opgenomen worden.

- De brug op de Meylandtlaan over de autostrade richting Zonhoven toont serieuze spoorvorming. Ook de afrastering is erg
onderkomen. Kan hier niets aan gedaan worden? Dit punt zal
doorgegeven worden aan het gemeentebestuur.

- Op de Ubbelvelden is nu een regenwateropvang. Kan dat niet
beveiligd worden zodat spelende kinderen geen gevaar lopen?
Na herhaaldelijke klachten zou het besproken kunnen worden.
Verder wordt er door sommige toehoorders aangegeven dat er
altijd maar heel weinig water in staat en dat het daardoor eerder
een plezierwatertje is.

Einde van de volksvergadering was rond 22u. De mensen
keuvelden nog geruime tijd verder onder het genot van een
lekker drankje terwijl de Dorpsraad nog bijeen kwam om de
nieuwkomers welkom te heten en vervolgens de leden van de
nieuwe algemene vergadering en het dagelijks bestuur vast te
stellen en goed te keuren.

Nieuwe wijk
De nieuwe wijk die tussen Vlamingenlaan en Toekomststraat
gebouwd wordt, omvat 37 sociale koopwoningen. Deze gaan
gebouwd worden door de maatschappij “Vooruitzien”.
Op dit ogenblik lopen nog een aantal administratieve procedures. Indien alle vergunningen zijn goedgekeurd, heeft de
maatschappij 2 jaar de tijd om aan de werken te beginnen.
Voor eind 2016 zullen dus de werken zeker aangevangen zijn.
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Reorganisatie
parochie Heilig Hart Boekt

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

Beste vrienden, medeparochianen,
Zoals ondertussen iedereen al wel zal weten, heeft onze pastoor omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd van 75 jaar al had
bereikt, zijn activiteiten als priester in onze parochie moeten stopzetten. Hij had er best nog wel twee jaartjes willen bij doen,
maar dit bleek niet mogelijk. Het waarom, is ons nog altijd niet duidelijk.
Uiteraard brengt dit wijzigingen met zich mee in de misvieringen tijdens het weekend en de komende vieringen van Aswoensdag, de Goede Week en Pasen.
Vanaf 1 maart 2014 valt de eucharistieviering van zaterdag om 18.30 u weg omdat geen van de andere priesters van de
federatie Zolder zich op dat ogenblik kan vrijmaken. De eucharistieviering op zondag, sinds januari vastgelegd om 9.30 u,
blijft behouden.
Al de medewerkers van onze parochie lanceren een dringende oproep om zoveel als mogelijk naar deze viering te komen om
het voortbestaan van onze parochie H. Hart niet in het gedrang te brengen en om toch samen als één gemeenschap te bidden
en eucharistie te vieren. Onze mensen, en dat zijn er spijtig genoeg niet te veel, zetten zich samen met de overblijvende priesters, meer dan honderd procent in om van deze vieringen iets te maken.
Op Aswoensdag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag zullen er geen vieringen doorgaan in onze kerk in Boekt.
De plechtige Paasviering in onze kerk zal doorgaan op zondag om 09.00 uur. Ook hier een zelfs emotionele oproep om zoveel
als mogelijk het paasweekend te vieren in de kerk van onze parochie. Wij weten ook wel dat het uur van deze viering verre van
ideaal is, maar dit was de enige mogelijkheid om een priester van de federatie Zolder beschikbaar te hebben. E.H. Augustin
Champagne zal in deze viering voorgaan. Deze viering zal ook muzikaal worden opgeluisterd.

• Lotto

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

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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Op de andere dagen van de Goede Week en Aswoensdag, kan worden aangesloten bij de andere vieringen binnen de federatie
Zolder.
Om toch enigszins de samenhang van de parochie te bewaren, durven wij vragen om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de
vieringen van de parochies Viversel en Bolderberg. Op Paaszaterdag zal trouwens onze Paaskaars meegedragen worden in de
Paaswake in de kerk in Viversel en daar ook gezegend worden.
De vieringen op deze dagen binnen de federatie Zolder zijn als volgt vastgelegd:
- Aswoensdag (5 maart): ’s morgens in Bolderberg om 09.00 uur en in Viversel en Zolder Centrum om 19.00 uur.
- Witte Donderdag (17 april): om 19 u in Viversel (gevolgd door een ontmoeting) en eveneens om 19 u in Zolder Centrum
(gevolgd door een aanbidding en gebedsuur).
- Goede Vrijdag (18 april): om 15 u kruisweg in de Sacramentskapel van Viversel en in de kerk van Zolder-Centrum om 19 u
een kruishulde in Bolderberg en in Zolder-Centrum.
- Paaswake (zaterdag 19 april): om 19 u in Viversel en om 21 u in Zolder Centrum. Zoals reeds aangehaald, zal onze paaskaars
meegedragen worden in de Paaswake in Viversel en zal daar ook gezegend worden.
Vanaf 1 maart is het parochiesecretariaat open elke donderdagvoormiddag van 9u30 tot 11u30 voor het aanvragen van een
misintentie, een doopsel of andere administratieve formaliteiten. Tijdens deze uren kan men ook telefoneren naar het parochiesecretariaat tel.011/53 78 11 Mogen wij u vragen om zoveel mogelijk met mail te werken. hhartboekt@telenet.be
Enkel voor heel dringende gevallen is de parochie telefonisch bereikbaar op 0494/98 83 52. Wij proberen nog dezelfde dag met u
contact op te nemen.
In het portaal van de kerk is er een brievenbus waar men zijn vragen in kan deponeren of een aanvraag voor een misintentie.
Overlijden
Bij een overlijden neemt men best contact op met de parochie-assistente Brigitte Vandenbosch 011/87 12 18 bvandenbosch@fulladsl.be
Huwelijken
Voor een huwelijksviering neemt men contact op met Olav
Vandebril
011/53 39 15 olav.vandebril@belgacom.net
Jaargetijden
De jaargetijden die in het verleden op zaterdag gebeurden
zullen in de toekomst op zondag om 9u30 gebeuren.

Doopsels
Je kan je kind op één van volgende dagen in de kerk van
Boekt laten dopen, telkens om 15u15. Je moet hiervoor de
nodige afspraken maken via mail of tijdens de openingsuren
van het parochiaal secretariaat: hhartboekt@telenet.be
9 maart - 13 april - 11 mei - 8 juni - 13 juli
augustus geen doopviering
12 oktober - 9 november - 14 december
januari geen doopviering

Wij beseffen dat deze wijzingen een enorme aanpassing vergen maar durven toch met aandrang een extra inspanning vragen
voor de samenhang binnen onze parochie en haar voortbestaan.
Het parochieteam
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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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