
Het Boeketje
Ui

tg
av

e 
Do

rp
sk

ra
nt

, j
aa

rg
an

g 
31

 n
r 1

, f
eb

ru
ar

i 2
01

7

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

NEOS

Boekt Feest

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

Bieststraat 100 
3550 Heusden - Zolder 

tel 011 / 53.72.71 

  www.machinevriend.be 

Doe– het– zelf– Hengelsportartiekelen
 

Gereedschappen 
IJzerwaren 

Meylandtlaan, 99  
tel. 011 / 53.30.17 

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

Bieststraat 100 
3550 Heusden - Zolder 

tel 011 / 53.72.71 

  www.machinevriend.be 

Traiteurdienst

Dagbladhandel
miranda & kurt

Meylandtlaan 119
3550 Heusden 
011 / 53.88.88

broodjes en verse koffie vanaf 05.30u

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

Openingsuren:

- Zolder
.24Meylandtlaan 81

3550 Heusden 
tel. 011 / 53.70
fax 011 / 53.70.34
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Voorwoord

Redactieraad:
Jos Tielens
Horstad 10

011 53 73 94
Kurt Van Hecke
Vlamingenlaan 20
011 53 33 48

Erik Geladé
De Kenen 15
011 53 67 74

Lay      -out:
VaRidesign

Fotografie  en
Grafische vormgeving

Vanessa Rizzuti
Abdijstraat 55

www.varidesign.be

Secretariaat:
boeketje.boekt@gmail.com

Bankrekening:
BE48 784-5261475-27

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

Verschijnt 3x per jaar
op 1550 exemplaren

HetBoeketje
    

Dit is het eerste nummer van de 31ste  jaargang van ‘t Boeketje. 
We bedanken de handelaars die ons project ondersteunen via 
sponsoring. We hopen dat ze veel klanten krijgen uit Boekt!

In ‘t Boeketje proberen we jullie te informeren over het reilen en 
zeilen in ons dorp. Soms horen we mensen zeggen: “In Boekt 
valt toch niet zo veel te beleven”. Nochtans gebeurt er in Boekt 
heel wat. Maar dit is niet altijd even zichtbaar. Daar willen we 
als Dorpsraad iets aan doen!

Niet alleen via ‘t Boeketje maar ook via de website Boekt.
be en de facebookpagina Dorpsraad Boekt vzw willen we 
zoveel mogelijk in de ‘picture’ zetten wat de Boektenaren 
aanbelangt.   

Als redactie trachten we steeds artikelen te verzamelen over 
het aanbod van de verenigingen. Indien je zelf actief bent in 
één of andere groepering, vriendenkring, hobbyclub of straat 
en je wil van één van onze communicatiekanalen gebruik 
maken, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Nieuws uit eigen dorp is niet altijd wereldschokkend, maar 
maakt het leven en samenhorigheid in je buurt fijner.

Ook indien je andere ideeën hebt, zijn deze zeker welkom. Zou 
je graag met ons meewerken in de redactie? Geef een seintje, 
je bent welkom!

In november hadden we weer onze jaarlijkse volksvergadering. 
Het verslag hierover vind je in dit nummer.

Reeds verschillende jaren komen op deze vergaderingen van 
de Dorpsraad vragen en problemen naar voor die te maken 
hebben met het centrum van Boekt. Enkele voorbeelden: te 
hoge snelheden, parkeerproblemen, tekort aan zebrapaden, 
te weinig middenstand. 

We hebben vanuit de Dorpsraad al die punten eens op 
een rij gezet, en komen tot de conclusie dat we naar 
het gemeentebestuur toe vragende partij zijn voor een 
dorpskernhernieuwing. Reeds verschillende dorpskernen 
werden reeds aangepakt: Viversel, Zolder, Heusden,Bolderberg, 
Eversel. Het wordt tijd dat ook voor Boekt een plan wordt 
uitgewerkt.

Dit  plan uitwerken, realiseren is niet meer voor de huidige 
beleidsploeg. Wij willen als Dorpsraad ijveren om dit in het 
nieuwe beleidsplan van de toekomstige meerderheid (na 
de verkiezingen in 2018) op te nemen, en het nodige budget 
hiervoor te voorzien.

In dit Boeketje hebben we een aantal knelpunten en de visie 
hierop van de Dorpsraad uitgeschreven. Graag willen we 
hierop reactie van de Boektenaar om onze visie verder te 
verfijnen!     

     Veel leesgenot.
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WTC Boekt
Seizoens-afsluiter 2016: een kort ritje en een 

overheerlijk ontbijt !
Zoals ieder jaar, werd er na de laatste rit van het 
seizoen een ontbijt voorzien voor onze leden. 
Het ontbijt werd dit jaar bereid door 2 van onze 
leden. Zij hadden dit tijdens het seizoen na een rit, 
tussen pot en pint, beloofd. Ze hielden woord en 
toverden een rijkelijk ontbijt op tafel. Niets ontbrak! 
Alles wat je op een ontbijttafel kan bedenken 
was aanwezig.Van spek met eieren, … ,   tot vers 
gesneden fruitsla.   Iedereen keerde dan ook met 
een voldaan gevoel terug naar huis.  Bedankt 
Daniel en Marnik !

Ritten-Kampioenen 2016 gehuldigd op Jaarlijks 
Clubfeest !

Naar jaarlijkse traditie werd 
het seizoen afgesloten met het 
clubfeest. De brunch werd dit jaar 
vervangen door een avondfeest 
met onze eigen DJ Ronny. Na 
een heerlijke maaltijd werden onze 
ritten-kampioenen gehuldigd. 

Bij de dames werd voor het tweede 
jaar op rij, onze Italiaanse furie 
“Tiziana” kampioen. Haar 
gedrevenheid is haar grootste 
troef.  Zij was het ook die, als 
enige dame, met de mannen 
mee op 2-daagse ging naar 
Oudenaarde.  Met veel grinta 
stond zij hier meer dan haar 
mannetje.  Profi ciat Tiziana!  

Bij de heren werd Romain Hulsmans, 
eveneens voor het tweede jaar 
op rij, gehuldigd als laureaat.                

Zijn karakter is een voorbeeld voor 
velen.  Romain werd niet voor niets 
rittenkampioen want hij kon een 
clean-sheet voorleggen.  Geen 
enkele rit miste hij. Dus hittegolf of 
zondvloed, Romain was aanwezig. 
Dus een meer dan terechte 
kampioen. Profi ciat Romain!

Na de huldiging werden er nog 
enkele glaasjes gedronken 
en barstte er nog een 
heus dansfeest los onder leiding 
van onze eigen DJ Ronny.  Ook 
op dans-vlak hebben we enkele 
verloren kampioenen in de 
club.  Hopelijk ruilen zij volgend 
seizoen hun koers-schoenen niet 
voor dans-schoenen.

Seizoen 2017 komt er weer stilaan aan !
Na de eindejaarsfeesten wordt er weer uitgekeken 
naar de start van het nieuwe seizoen. Achter de 
schermen wordt er gewerkt om weer een leuke 
kalender in elkaar te steken. Zo zullen we weer op 
twee-daagse en drie-daagse gaan, en staan er 
weer enkele nieuwe ritten op het programma. Tot 
eind februari staan de traditionele winter-ritten nog 

op de agenda en vanaf maart rijden 3 groepen 
hun eigen rit. De oprichting van een vierde groep 
wordt overwogen. Na de rit zullen we weer met zijn 
allen samenkomen in de Blokhut. Nieuwe leden 
kunnen via www.wtcboekt.be contact opnemen.
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WTC Boekt
 Verjonging bij Wieze Boys B

Onze B-ploeg heeft dit seizoen een serieuze verjongingskuur ondergaan. Liefst 11 spelers zijn tussen 20 
en 25 jaar oud. Dit vertaalt zich niet alleen in een aanwezigheidsboost op de trainingen maar ook na 
het sportieve veldwerk wordt er duchtig gesmeed aan teamspirit.

En dat een voorbeeldige teamspirit tot resultaten leidt staat buiten kijf. Onze jonge garde heeft zich 
na een aarzelende start mooi op de 5e plaats genesteld in de tweede reeks van de KLBS. Met enkele 
toppers voor de boeg zit er misschien wel meer in. Wie weet ?

Enfi n, wij als club zijn apetrots dat we deze jongens in huis hebben !

Dubbele topper voor de A-ploeg
Op zaterdag 25 februari 2017 speelt onze A-ploeg de halve fi nale van de KLBS Beker tegen Century 
Hasselt. Century staat momenteel eerste terwijl onze A-ploeg tweede staat. Het gaat een kraker 
worden met alles erop en eraan. We verwachten dan ook gans Boekt aan de Kongostraat !

Een weekje later, zaterdag 4 maart 2017 is het opnieuw zover. Dan ontvangt onze A-ploeg Century 
opnieuw. Dit keer in het kader van het KLBS Kampioenschap.

Komende activiteiten
Voor onze Bakharingavond kwam deze editie een weekje te vroeg maar volgende activiteiten mag 
je niet aan je neus voorbij laten gaan :

Kaartavond : vrijdag 31 maart 2017 om 20u in de kantine. VVK €4 en Kassa €5. Half varken te verdelen 
onder de winnaars en gratis boterhammen tijdens de pauze

Wieze Fuif : vrijdag 2 juni 2017 vanaf 21u in de tent aan de Ubbelvelden. Rockband Outback en DJ 
Fré. Kaarten weldra beschikbaar.

Kalender thuiswedstrijden aan de Kongostraat  

18/2/2017 15u Wieze A – De Conde

25/2/2017 13u Wieze B – Stokrooie United

  15u Wieze A – Century Hasselt             HALVE FINALE KLBS BEKER

4/3/2017 15u Wieze A – Century Hasselt

11/3/2017 15u Wieze A – Pool Keroma A

25/3/2017 13u30 Wieze B – Total Energy

  16u Wieze A – Pool Keroma A

8/4/2017 15u Wieze B – Beukenhof

15/4/2017 15u Wieze B - Aviaclub

Nieuwe website 
Ook nog vermelden dat we een fonkelnieuwe website hebben ! Alle informatie zoals wedstrijden, 
stand, statistieken, … vind je hier terug. Zeker een kijkje nemen op www. vkwiezeboys.be

 Verjonging bij Wieze Boys B

VK Wieze Boys
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Merelstraat 54

3550 Heusden-Zolder

BTW BE 0892.414.648

 

GSM Jeroen - 0477 35 74 78

jk.stukadoorswerken@telenet.be

Auto-onderdelen
TIP TOP PARTS BVBA 

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

Leen Gernaey
Licentiate
Logopedie
Audiologie

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

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

ma: rustdag
di en woe:

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

do,vrij en za: 
enkel op afspraak

Ubbelstraat 63
3550 Heusden-Zolder

011 - 82 46 05
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Sponsors KREABO
KREABO met ‘Al mijn zonen’

Op 17, 18, 24 en 25 maart brengt KREABO de productie ‘Al mijn zonen’. Dit toneelwerk van de Ameri-
kaanse succesauteur Arthur Miller is gebaseerd op een waar gebeurde tragedie.

D e cast voor ‘Al mijn zonen’ bestaat uit: (zittend) Wesley, Leen, Mieke, Ria. (staand) Andy, Daisy, Bert, 
Kamiel, Michiel, Cyrilla, Roland.

De regie wordt gedaan door Trudo.
We spelen in het verruimd Kreabotheater – er zijn nu 80 zitplaatsen met schouwburg-zetels – en de voor-
stellingen beginnen om 20.15 u. Tickets kunt u via onze website kreabo.be bestellen. Een ticket kost € 10.

William is iemand die het gemaakt heeft. In zijn fabriek in Detroit produceerde hij tijdens de oorlog 
cilinderkoppen voor de motoren van gevechtsvliegtuigen. Op een bepaald moment was hij gedwon-
gen,  onder druk van de oorlogsomstandigheden, beschadigde cilinderkoppen te leveren. Er werd wat 
aan de koppen ‘gesjoemeld’ en de levering kon vertrekken. Dat bleef echter niet zonder gevolgen: niet 
minder dan 21 gevechtspiloten crashten en veloren het leven. In het proces dat daarop volgde, slaagt 
William erin de schuld in de schoenen van zijn arbeider Steven te schuiven. William komt vrij, wordt weer 
een gewaardeerd fabrikant van o.a. wasmachines, stofzuigers en allerhande keukengerief,  terwijl Ste-
ven in de gevangenis zit te verkommeren. 

Maar zoals gezegd: “Loontje komt om zijn boontje”. Larry, de zoon van William, is tijdens de oorlog verd-
wenen en nu al drie jaar vermist. Wat is er met hem gebeurd? Vloog ook hij met een gevechtsvliegtuig  
met beschadigde cilinderkoppen?  Hoe toevallig kan iets zijn: Anny, de dochter van Steven, wordt ver-
liefd op Chris, de tweede zoon van William. Kate, de moeder, wil absoluut niet dat Chris met Anny trou-
wt: zij is er immers van overtuigd dat Larry nog leeft. En dan komen zowel Georges, de zoon van Steven, 
als Anny met een toch wel vreselijke verrassing. Deze leidt ons naar een beklemmend einde.

Al mijn zonen is een tragedie van de goede soort en houdt u als toeschouwer tot het einde in spanning 
met een veelvoud aan intriges, leugens en afrekeningen. Niet voor niets is het toneelwerk ‘Al mijn zonen’ 
een repertoirestuk dat in het internationale toneellandschap niet ontbreekt. 

U kunt onze activiteiten volgen via onze website kreabo.be. Hebt u zin bij ons te acteren, dan bent u 
altijd welkom (kreabo via: trudo.groffi @skynet. be of andy_vannuffel@hotmail.com)
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Matrassen en waterbedden,
lattenbodems, seniorenbedden,

kussens en dekbedden...

Matrassen en waterbedden,
lattenbodems, seniorenbedden,

kussens en dekbedden...

MATRAS- & WATERBEDCENTRUM

Hofeinde 14 - 3550 ZOLDER - 0478 233761

CARWASHCARWASH
Claire’sClaire’s

BeringenBeringen
WASHWASHWASHWASHCAR

Nijverheidspark 6
3580 Beringen

Doorlopend open
Ma-Za van 09.00-18.00 uur

Zo van 09.00-13.00 uur

WWW.CLAIRESCARWASH.BE

ff

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

011 53 38 54  °  www.rtoc.be

Schoolmateriaal - kantoormateriaal
Papier, Inkt en toners

Digitaal printen
Inbinden

Boxsprings

Sponsors
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Sponsors
Herinrichting aansluiting 

Borghgravenlaan/Ubbelstraat
In het kader van dorpskernvernieuwing en de geplande verkavelingen van de gronden rond de 
vroegere bibliotheek/kunstacademie zal de Borghgravenlaan weer als ‘doorgangsweg’ aangelegd 
worden. Een schets hiervan is weergegeven in de figuur op deze pagina.

Op 28 november organiseerde de gemeente hierover een hoorzitting met de dorpsraad en de 
omwonenden.

Het begin van de werken is voorzien na deze winter. Eerst zal het kruispunt Borghgravenlaan-Ubbelstraat 
heringericht. Daarna zullen de huidige wegverbindingen opgebroken worden. Nadien kan de gemeente 
haar gronden langs de Borghgravenlaan verkavelen en verkopen.

Tijdens deze hoorzitting kwamen heel wat opmerkingen van 
de buurtbewoners.

Er was bezorgdheid over

•	 De toegang van de opritten van omwonenden.

•	 De veiligheid voor de fietsers op dit nieuwe kruispunt. 
Het plan dient best aangepast.

•	 Het risico op te hoge snelheid in de Borghgravenlaan. Geen aparte bedding voor de fietsers!

•	 De ligging van de verkeersremmer op de Ubbelstraat tussen kruispunt met Poelenstraat en bocht 
Borghgravenlaan kan konflicten veroorzaken ter hoogte van de Poelenstraat

De Dorpsraad hoopt dat er met de opmerkingen en bezorgdheden van de omwonenden rekening 
gehouden wordt.



Boeketje p.10      www.boekt.be

Dorpskernhernieuwing Boekt
De Dorpsraad ijvert voor de herinrichting van het centrum van Boekt.

Daarom willen we hier een aantal knelpunten en de visie van de Dorpsraad (schuingedrukte tekst per 
item) weergeven.

Indien je hierover opmerkingen, bedenkingen of voorstellen hebt, nodigen we je uit om deze ons door te 
sturen (zie e-mailadressen onder aan artikel).

 Boekt centrum : heeft geen herkenbaarheid en uitstraling als centrum van een dorp met 4000 
inwoners !
Standpunt van de dorpsraad: Het centrum van Boekt dient herkenbaar te worden met de nodige 
uitstraling. Dit kan door de herinrichting van straten, plein, verlichting,…

 BPA Boekt stimuleert bouw van appartementen en woningen in het centrum! Op vlak van 
woningbouw is Boekt centrum in volle ontwikkeling. De openbare infrastructuur (wegen, 
parkeergelegenheid, kerkplein, verlichting, fi etspaden, voetpaden) is niet meer aangepast aan 
de huidige  en toekomstige woningbouw. 
Standpunt van de dorpsraad: De openbare infrastructuur dient aangepast aan de uitbreiding 
van woningbouw en centrumfuncties!

 Het kerkplein is mooi groen maar nodigt niet uit tot samenkomst. 
Standpunt van de dorpsraad: Het kerkplein van Boekt dient multifunctioneel te worden met 
behoud van het nodige groen!

 De auto heeft nu voorrang in het centrum van Boekt. Ook in de directe omgeving van de school 
wordt te snel gereden. Er is te weinig veiligheid en ruimte voor fi etsers en voetgangers.
Standpunt van de dorpsraad: De snelheid voor auto’s dient beperkt te worden door herinrichting 
van de infrastructuur. Meer ruimte voor fi etsers en voetgangers! Veiligheid voor schoolkinderen is 
prioritair.
Toepassing BPA reglement van gelijkberechtigd verkeer!

 De toegang van en naar Boekt centrum via de gewestwegen is onveilig voor fi etsers en 
voetgangers. Kinderen kunnen niet veilig met de fi ets naar school, tekenacademie en 
jeugdlokalen. 
Standpunt van de dorpsraad: De toegangswegen naar het centrum dienen veilige 
oversteekplaatsen te hebben voor fi etsers en voetgangers

 De nieuwbouw rond het kerkplein verdringt de oudere gebouwen. Verschillende gebouwen 
verdwenen reeds. Wat met de pastorie als “erfgoed”?
Standpunt van de dorpsraad: Ook 
bestemming van de kerk is op lange 
termijn onduidelijk.
Wij willen behoud van pastorie als 
erfgoed. Dient nieuwe bestemming 
te krijgen.
Graag duidelijkheid over de 
bestemming van de kerk.

•	 Er zijn te weinig woningen voor 
senioren en starters. 
Standpunt van de dorpsraad: Op de 
nog niet gedefi nieerde percelen in 
het centrum dient hier rekening mee 
gehouden te worden.

•	 Boekt is geen handelscentrum door 
weinig middenstand. Wel aan de 
gewestwegen. 
Standpunt van de dorpsraad: Via 
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     PC Boekt
In naam van PC Boekt willen we iedereen eerst en vooral een 

gelukkig nieuwjaar wensen en een goede gezondheid voor iedereen.
Ondertussen is de wintercompetitie alweer meer dan halfweg. We zijn fi er dat we kunnen zeggen dat 
een paar van onze ploegen weer voor de titel meespelen. De belangrijkste uitslagen zal je kunnen lezen 
in het volgende Boeketje.

Graag willen we jullie ook uitnodigen voor ons jaarlijks kaarttoernooi (kwajongen) op vrijdag 24 februari 
om 20.00 uur. Kaarten zijn te verkrijgen in onze club of via onze leden.

Ook willen we  graag zeggen dat er nog steeds iedere 1ste zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur een 
jeugdtraining wordt gegeven door professionele trainers. Ballen zijn steeds ter beschikking in onze club.

Iedereen is welkom in onze club op maandag- en vrijdagavond vanaf 19.00 uur en op vrijdagnamiddag 
is er ook een mogelijkheid om mee te spelen vanaf 13.30 uur.

       Met vriendelijke groeten en hopelijk tot gauw.

Geld- en natura prijzen
Pauze: Gratis boterhammen

Voorverkoop: 4 euro
Kassa: 5 euro

Inlichtingen: Daniels Ludo 011/53.35.80

15de kaartwedstrijd Kwajongen
VRIJDAG 24 februari 2017, AANVANG 20uur (Stipt)

t.v.v.   
Petanqueclub P.C. BOEKT v.z.w.
Ubbelstraat 104/4   3550 Zolder

andere middelen dient het centrum gezellig gemaakt. Bijvoorbeeld lokale handel, wekelijkse 
markt (viskraam,  gebakken kip, groenten en fruit, ijskraam, …)
Dorpskernhernieuwing dient uitgewerkt in overleg met buurt, omwonenden.

In de aanloop van de gemeenteverkiezingen van 2018 
willen we onze ideeën hierover voorleggen aan het 
gemeentebestuur en de politieke partijen die gaan 
opkomen!

Uw mening als Boektenaar is dus erg welkom. Graag uw 
voorstellen doorgeven aan

Kurt Van Hecke, secretaris Dorpsraad, Vlamingenlaan 20, 
0472 53 10 11, kuvah@live.be 

Jos Tielens, voorzitter Dorpsraad, Horstad 10, 0498 16 5531, 
tielensjos@telenet.be
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           Garage Wysmans bvba

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

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

Uitgebreide bierkaart

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

Uitgebreide bierkaart

Koolmijnlaan 38                 Bel nu voor een gratis
3550 Heusden-Zolder     schatting van uw woning!
Tel: 011/255 155

BuurthuisDen Ubbel
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Sponsors organiseert

Paasbrunch

Zondag 16 april 2017
van 10u30 tot 14u

info in Buurthuis Den Ubbel
inschrijven op voorhand

€ 25volw.
€ 12.50 kids vanaf 6j.

om 15u
€ 5 per kind

Inschrijven op voorhand
Info in Buurthuis Den Ubbel

den.ubbel104@gmail.com

Paaseieren Rapen

Zondag 16 april 2017

P b h

BuurthuisDen Ubbel

Kwb Boekt
KWB Gezinsweekend

Het gezinsweekend 2016 is alweer enkele maanden voorbij. Deze keer in halfpension op een nieuwe 
locatie, het domein Relaxhoris in het dorpje Xhoris (Ardennen). Met 15 gezinnen hebben we er 

een gezellig weekend van gemaakt. Bij aankomst was er 
de traditionele hotdog en op zaterdagvoormiddag een 
familiespel gevolgd door een avontuurlijke wandeling aan de 
Ninglinspo. De dag werd afgesloten met een heerlijke BBQ en 
een quiz. Zondag na het ontbijt volgde een fotozoektocht. De 
vrije tijd werd sportief ingevuld in het zwembad en de sporthal. 
Het was een geslaagde editie, het weer zat mee en de 
aangename groep maakte het af! 
 Voor 2017 hebben we ook al enkele gezellige activiteiten 
gepland. Op zaterdag 

25 maart organiseren we een wijndegustatie. Inschrijven kan via 
mail boektgezinsweekend@gmail.com vóór 15 maart en graag 
met vermelding van naam en aantal personen. Deelname aan 
de degustatie kost 5€ per persoon.
In september (3de of 4de weekend) staat een gezinsdag op het 
programma. Meer info volgt in een volgend boeketje.  

Ook al ben je geen lid van de KWB, iedereen is welkom. 

Hopelijk tot dan!!!

Samen voor een bruisende buurt 
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       NEOS
NEOS ook voor Boektenaren

NEOS staat voor NEtwerk van Ondernemende Senioren. Over heel Vlaanderen telt de organisatie meer 
dan 35 000 leden. In Heusden-Zolder zijn er dat 142. Elk jaar biedt NEOS een ruim en gevarieerd program-
ma waarin o.a. cultuur, lezingen, ontspanning, sport, reizen en feesten zijn opgenomen. Bij NEOS vinden 
de leden een unieke sfeer, en een warm en gastvrij onthaal. Hoewel de leeftijd niet echt een rol speelt, 
zijn de meeste leden niet meer beroepsactief. 

NEOS: beleef de tijd van uw leven!

 U bent met pensioen en snakt naar nieuwe uitdagingen, toffe 
ontmoetingen,

boeiende uitstappen en veel gezelligheid…
Eindelijk tijd voor dromen van reizen en sportieve avonturen…
Altijd op de hoogte via unieke lezingen en bedrijfsbezoeken…

Maak dan kennis met Neos Heusden-Zolder en ontdek: het beste moet nog komen.
Neos staat voor NEtwerk van Ondernemende Senioren.

Een bruisende vereniging voor actieve senioren met een brede interesse:
cultuur, uitstappen, reizen, sport of ontspanning … en vooral hechte vriendschap

Ter gelegenheid van de opendeurdag in september 2016 gaven we een brochure uit met ruime infor-
matie over Neos en zijn werking en een overzicht van de activiteiten die we in onze vereniging per sector 
hebben georganiseerd. U kunt die brochure on-line bestellen door een mail te sturen aan:

•	 Trudo Groffi , voorzitter Neos Heusden-Zolder: trudo.groffi @skynet.be

•	 Margriet Rayen, secretaris Neos Heusden-Zolder: magriet.rayen@skynet.be

Wilt u meer over NEOS Heusden-Zolder weten, bezoek dan onze website: http://www.neosvzw.be/
page?page=heusdenzolder&orl=24 

Vergeet niet het fotoalbum te raadplegen. Daarin vindt u van elke activiteit een fotoverslag. Zo geraakt 
u meteen in de sfeer.



       NEOS
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De 2016-editie van het volksfestijn “Boekt Feest” was 
een koude maar toch een zeer leuke editie.

De 2016-editie van het volksfestijn “Boekt Feest” was een koude maar toch een zeer leuke editie.

Dat koude weer was een beetje vreemd, want volgens de traditie krijgen we van de “Boekterse 
weergoden” tijdens het pinksterweekend altijd prachtig weer.

Gelukkig hield dat niemand tegen om er een leuk 3-daags feest van 
te maken.

Op vrijdag werd er, dankzij de Wieze Boys, weer stevig gerockt op 
de tonen van “Covers on the Rocks” en “Bouldou & Sticky Fingers”. 
Fans van de Rolling Stones hebben vast en zeker enkele nostalgische 
momenten beleefd. Ook dit jaar zal er aan nostalgie geen gebrek 
zijn, hier zorgt de succesformule “Outback” voor. Dit jaar sluiten we 
vrijdag af (of beginnen we zaterdag ) met “DJ Fré” die voor de 
nodige dansplaatjes zorgt.

Vorig jaar zette Boekt Feest een punt achter het “Minivoetbaltornooi-
weekend” en startte het een nieuwe traditie met de 
“Minivoetbaltornooi-zaterdag”. Dankzij het grote succes houden we 

ook dit jaar deze formule aan.

De fameuze reuze barbecue werd 
opgeluisterd met een live optreden 
van “Knappe Koppen”. Wie weet zijn 
deze drie “Knappe Koppen” ook dit 
jaar weer van de partij…

Het koude weer had ook zijn voordelen. Zo troepte zaterdagavond 
iedereen gezellig samen in de (verwarmde) tent. Dankzij de geweldige 
feestband “Super Shake” kreeg iedereen het al snel terug warm en 
eindigde de avond in een super feest.

In 2017 krijgen we op zaterdagavond 
Britse Sixties Blues te horen, gebracht door 
de band “Beano”. Ons lokaal toptalent 
“Jan Corthouts” (onder meer bekend van 
Blues Lee) maakt deel uit van deze recent 
opgerichte band.

De familienamiddag op zondag is een hoogdag waar zowel klein 
als groot het hele jaar door naar uitkijken. Ook in 2017 belooft deze 
namiddag weer een speelparadijs te zijn voor jong en oud, maar dit jaar 
met nét dat ietsje meer!

Op zondag zal het terrein namelijk veranderen in een openlucht 
restaurant met verschillende foodtrucks. Begin die smaakpapillen al maar 
te trainen. Tegen het weekend van 2, 3 en 4 juni moeten ze er klaar voor 
zijn...

       Tot binnenkort,

       De Boekt Feest kern

Boekt Feest



Boeketje p.16      www.boekt.be

BasisschoolBoekt
Ouderavond Chiro Boekt

Ja ja, het is weer zover! Vrijdag 3 en zaterdag 4 maart haalt heel de chiro haar acteerkunsten, danskunsten,… 
weer boven! Ouders, grootouders, broers, zusjes en vriendjes en vriendinnetjes mogen allemaal komen 
kijken naar de show die de leden en leiding van Chiro Boekt weer in elkaar hebben gestoken. Ook 
benieuwd naar wat dat dit jaar zal geven? Kom dan zeker een kijkje nemen! De ouderavond vindt telkens 
plaats om 19u in zaal “De Vierseleer” (Westlaan 194 Heusden-Zolder). Tot dan!

Highway Party Chiro Boekt
Vrijdag 6 mei 2017 staat onze befaamde Highway Party op het programma. Heel 
Boekt zal voor één nacht in vuur en vlam staan, want de hoofdact is niet  van de 
minste… Nadiem Shah komt namelijk plaatjes draaien op het podium. Voor meer 
info: zie onze Facebook-pagina. Mis dit feest zeker niet want het wordt er één om 
nooit te vergeten! Tot dan!

Sint-Maartensvuur Chiro Boekt
Op 11 november stond Boekt weer in vuur en vlam! Tijdens de kindernamiddag konden de kinderen 
spelletjes spelen en pompoenen uithollen. ‘s Avonds kon iedereen deelnemen aan de fakkeltocht, om 
vervolgens de grote stapel hout in brand te steken. Jenever, warmte en goed gezelschap in overvloed! 
Bedankt aan iedereen om te komen! Hopelijk tot volgend jaar!

Olé Pistolé Chiro Boekt
Een lekker ontbijt voor het goede doel! Ook dit jaar organiseerde Chiro Boekt een nieuwe editie van Olé 
Pistolé. De leidingsploeg kroop op 4 december vroeg uit te veren om te zorgen dat er een lekker ontbijt 
klaarstond om de verschillende goede doelen van dit jaar te steunen. 

Het was een zeer mooie editie, met veel volk en veel lekker eten! Deze leuke voormiddag heeft dan 
ook heel veel centjes opgebracht. Deze centjes gingen dan naar Sint-Vincentius, Ziekenzorg Boekt en 
Nierstichting.

Bedankt voor de talrijke aanwezigheid en tot volgend jaar! 
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Het inschrijven van kleuters, geboortejaar 2015

Beste ouders

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

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 13 februari 2017 t.e.m. vrijdag 24 februari 2017.

Ouders, die nog geen kind op onze school hebben, kunnen hem of haar komen inschrijven vanaf 
maandag 20 maart 2017 tot en met vrijdag 31 maart 2017.

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 18 april 2017 zal de school laten weten of je kind al dan niet ingeschreven kan worden.

Van 6 maart 2017 tot en met 17 maart 2017 en van 18 april 2017 tot en met 21 april 2017 zijn er geen 
inschrijvingen mogelijk!

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

Vriendelijke groeten

Miet Vanbilsen

Schoolhoofd Vrije Basisschool Boekt

BasisschoolBoekt    

Vrije Basisschool Boekt  
Reitveld, 7
3550 Heusden-Zolder
Tel. 011/ 53 78 69
www.basisschoolboekt.be 
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17 november 2016
Naar jaarlijkse gewoonte ging op de derde donderdag van november de jaarlijkse hoorzitting van 
dorpsraad Boekt door.

Na de verwelkoming door voorzitter Jos Tielens en het fi nancieel verslag van penningmeester Eddy 
Luyten kwamen enkele gastsprekers aan het woord.

Schepen van ruimtelijke ordening Lode Schops beet de spits af met een overzicht van de werken die 
gepland zijn in Boekt :

o Carpoolparking : de werken zullen starten in het voorjaar 2017

o Insteek Ubbelstraat – De Borghgravenlaan : ook hiervoor beginnen de werken in het voorjaar 
2017 (zie ook elders in dit Boeketje)

o Gronden tegenover Buurthuis : er zijn onderhandelingen bezig met de verschillende 
betrokkenen. Op termijn bekijken waar de containers voor de papierophaling kunnen staan.

o Gronden kerkfabriek – gemeente waar de huidige pastorij staat. De pastorij is eigendom van de 
gemeente. Het gemeentebestuur heeft beslist om het gebouw af te breken omdat het in niet 
al te goede staat verkeert. Er gaan wel stemmen op om het toch te laten staan en er andere 
bestemming aan te geven. Dit is nu nog niet helemaal duidelijk.

o Een projectontwikkelaar heeft de gronden gekocht op de hoek van de Ubbelstraat met 
Reitveld (huis Lambrechts) en ook waar het oude buurthuis stond. Hij heeft een bouwvergunning 
aangevraagd en er komen appartementen en ook een schuine insteekparking in het Reitveld.

o Door de ontwikkeling van de gronden tegenover het Buurthuis moeten de glascontainers een 
andere plaats krijgen. Hierover zijn onderhandelingen geweest met Limburg.Net. Nu blijkt het 
toch mogelijk om deze eventueel ondergronds weg te werken. Men zou dit overal aan de kerk 
willen inplanten zodat de mensen weten dat er aan een kerk ook glascontainers te vinden zijn.

o De Schepen wil ook nog eens de aandacht vestigen op het project “indevuilbak.be”, “straat.
net” en de claimkaart.

Daarna volgde Funda Oru als schepen van Jeugd :

o Door het grote ledenaantal van chiro Boekt worden de huidige lokalen krap. Er zou 100m² 
gebouw moeten bijkomen. Eerst was er gedacht aan Hob-units, maar dat is geen duurzame 
oplossing en kan maar voor 5 jaar vergund worden en dit zou ook €25.000,- kosten. Nu is er een 
budget van €100.000,- voorzien.Volgend jaar zal een studiebureau aangesteld worden. Er is 
reeds een inplantingsplan opgemaakt. De werken zullen deze legislatuur niet meer aangevat 
worden.

Eddy Pools kwam aan het woord als voorzitter van de lagere school :
o Eddy stelt de plannen van een sportzaal voor die de school gaat bouwen en heeft ook 

een maquette bij. Deze zaal kan ook dienst doen als eetzaal en er is ruimte voorzien voor 
het secretariaat, kleedkamers, toilet, douches en bergruimte. De zaal zal tegen het nieuwe 
gedeelte gebouwd worden aan de kleuterschool. De vraag leeft om deze ruimte ook ter 
beschikking te stellen voor de gemeenschap. Het probleem is dan dat er beheer moet zijn en 
dus toezicht. Voorlopig zijn er geen plannen om het open te stellen. (noot van de redactie: dit is 
ondertussen wel zo, de school deed een oproep voor geïnteresseerden). De afmetingen van de 
zaal zijn zodanig dat er geen offi ciële wedstrijden georganiseerd kunnen worden. Momenteel is 
de aanbesteding bezig, men hoopt te kunnen starten net voor of na het bouwverlof 2018

Als lid van het parochieteam gaf  Eddy Pools nog een toelichting over de parochie en de misvieringen. 
Ondertussen is er hieromtrent al een speciale editie van “Kerk en Leven” verdeeld.

Na de pauze werd er nog even teruggekomen op de items van de hoorzitting van 2015:

o Parkeerproblematiek : dit is opgenomen in de besprekingen

•	 Er moet geijverd worden voor een volledig plan, ook in het kader van het verkeer enzoverder

17 november 2016

     Hoorzitting
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 Overleg met de gemeente
 Moet bekeken worden in het kader van de dorpskernvernieuwing, met de aankomende 

verkiezingen zouden we dit kunnen uitspelen met de politieke partijen.
o Installatie Bancontact : komt elk jaar terug, maar er is er nog steeds geen. Hangt af van de 

goodwill van de banken.
o Fietspaden Meylandtlaan – oversteken aan Kapelhof. Ook dit komt elk jaar terug. Probleem is 

dat de Meylandtlaan een gewestweg is en het is moeilijk om een gesprek te hebben met het 
AWV

o Snelheidsprobleem parking Ubbelvelden : Volgens Davy is dat nog steeds niet opgelost. Hij stelt 
voor om een 2de ezelsrug te plaatsen iets verder op de parking.

o Verharden van het voetpad tussen  Poelenstraat over de Ubbelvelden voor de kinderen die naar 
school gaan. Hier is weinig enthousiasme voor.

o Oplaadpunt elektrische fi etsen : Dit wordt opgenomen in het globaal plan.
Dit waren de punten van dit jaar :

o Het verdwijnen van de pastorij komt ter sprake. Mensen zijn hier niet voor gewonnen. Het blijkt 
een gebouw te zijn van 1935. Iemand zou dit willen opgenomen zien in het erfgoed.

o Stoepen en zebrapaden : dit wordt opgenomen in het overleg.
o Geluidsproblematiek van de autosnelweg : er is nog een geluidsmeting geweest, maar blijkbaar 

was het toen net fi le. Boekt is vragende partij om nog een meting te laten uitvoeren. De 
Burgemeester belooft de vraag opnieuw te stellen.

o Er werd een vraag gesteld of de DR opvolgt of de activiteiten die doorgaan op de Ubbelvelden 
(Highway, Boekt Feest) wel reglementair verlopen qua geluidsoverlast en sluitingsuren. Jos 
antwoord dat de gronden eigenlijk niet meer onder de concessie van de DR vallen, maar dat 
alle activiteiten die daar doorgaan aangegeven moeten worden aan het gemeentebestuur 
en zich als dusdanig moeten houden aan de reglementen. De vraagsteller heeft last van het 
lawaai, temeer omdat Highway en Boekt Feest op 2 aansluitende weekends plaatsvinden.

o Snelheid Belikstraat – Kiewitstraat : De vraagsteller vindt de aanduiding van de snelheidszones 
onduidelijk. Dit wordt opgevolgd door de werkgroep verkeer.

o Kruispunt Kapelhof – Meylandtlaan : De DR is hier al lang mee bezig, zefde probleem; is 
een gewestweg en valt dus ook buiten de bevoegdheid van het gemeentebestuur. De 
burgemeester heeft hierover al lang niets meer gehoord van Wegen en Verkeer.

o Dan was er nog een vraag gekomen van iemand via e-mail : die vroeg als het kasteel Meylandt 
geen herbestemming kon krijgen tot hotel-restaurant.

o Wandelwegen aanleggen ?
 Het oversteken van de Meylandtlaan is levensgevaarlijk. Kan hier rekening mee gehouden 

worden bij de gesprekken over de wandelwegen ?
 Regionaal landschap gaat in overleg met de werkgroep Trage Wegen

o Verloren brug : 
 De stoep en het wegdek zijn in zeer slechte staat, er liggen dallen los enzovoort
 De werkgroep verkeer is hiermee bezig.
 De borden met aanduiding van slechte staat staan er al 2 jaar.
 Er komt geen schot in de zaak. Er zijn mails gestuurd maar er is geen evolutie

o Oproep van Jos : 
 Ideeën rond de dorpskernhernieuwing zijn altijd welkom ! (zie ook elders in dit Boeketje)

     Hoorzitting
Moet bekeken worden in het kader van de dorpskernvernieuwing, met de aankomende 

    Hoorzitting



Meylandtlaan 107, 3550 Heusden-Zolder 011 60 40 29
www.sunart.be info@sunart.be

Ma – Za: 10u00 tot 21u00

Onze Lieve Vrouwstraat 63
3550 Heusden-Zolder

www.esensa.be

Medische tatoeage  
Permanente make-up

esensa pink - inkf

+32494/99.88.33
info @ esensa.be

011 53 66 12  of  011 87 37 36
ENKEL OP AFSPRAAK

Brood- en 
Banketbakkerij 

SWINNEN    

De Borghgravelaan 14                    TEL 011 / 53.37.62

Sponsors

TANKCONTROLE
CENTRALE

VERWARMING
ONDERHOUD CV

AIRCONDITIONING

De Raeve Stefan
De Borghgravelaan 3

3550 Zolder

tel. 011 / 53.37.76
GSM 0497 / 80.47.62


