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KREABO, ter dood veroordeeld!?

Speelpleinwerking PAT
WTC KWB Boekt

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

Sponsors

Traiteurdienst

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

011 533 644

www.pep-en-pino.be

www.machinevriend.be
Meylandtlaan 81
3550 Heusden - Zolder

tel. 011 / 53.70.24
fax 011 / 53.70.34

Doe– het– zelf– Hengelsportartiekelen

Bieststraat 100
3550 Heusden - Zolder
tel 011 / 53.72.71

Dagbladhandel

miranda & kurt

broodjes en verse koffie vanaf 05.30u

Gereedschappen
IJzerwaren
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www.boekt.be
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Boekt is een dorp in verandering.
Uitgeweken Boektenaren die nog eens in Boekt passeren, merken
dit op. Het oude buurthuis heeft plaatsgemaakt voor een heel
nieuwe infrastuctuur, met daarachter de Ubbelvelden. De
aansluiting Borghgravenlaan/Ubbelstraat werd heringericht, het
kruispunt Ubbelstraat /Terlaemenlaan werd verbeterd, de bocht
Terlaemenlaan/O.L.-Vrouwstraat is gewijzigd.
Er zijn heel wat appartementen bijgekomen rond het kerkplein.
Een heel nieuw gebouw aan de hoek Ubbelstraat/Reitveld wordt
binnenkort in de steigers gezet.
In de nieuwe wijk achter de Vlamingenlaan wonen reeds heel
wat nieuwe Boektenaren.
Verschillende oudere huizen (kijk maar naar de O.L.-Vrouwstraat)
worden gerenoveerd en jongere gezinnen nemen er hun intrek.
In bijna elke straat wordt er gebouwd!
Wij verwelkomen al deze nieuwe inwoners. Wij hopen dat ze zich
hier snel thuis gaan voelen en de weg vinden naar het sociale
leven in Boekt.
Daarvoor lenen zich o.a. een aantal activiteiten die binnenkort
doorgaan in Boekt. Op 11 november organiseert de chiro weer
het Sint Maartenvuur. Wie dit nog niet heeft meegemaakt,
dient zeker eens te komen. In gezellige kampvuursfeer kom je
de mensen tegen uit je eigen buurt. Ook de winterhappening
in december is een echt dorpsgebeuren. Niet te vergelijken
met winterland toestanden in de grote steden: hier is het veel
gezelliger. De opbrengst is voor de deelnemende verenigingen,
je komt er de mensen tegen uit eigen buurt of je leert ze kennen.
Dit zijn dus twee aanraders tijdens dit najaar.

Secretariaat:

boeketje.boekt@gmail.com

Bankrekening:

BE48 784-5261475-27

Wens je ook bij de sponsors
te staan dan kan je
contact opnemen met één
van de mensen van de
redactieraad.
Verschijnt 3x per jaar
op 1600 exemplaren

Boeketje

p.3

www.boekt.be

Op 16 november gaat ook weer onze jaarlijkse volksvergadering
door. De doprsraad is een adviesorgaan naar de gemeente
toe voor alles wat Boekt aangaat. De dorpsraad wil ook alle
initiatieven ondersteunen die het leven in Boekt gezelliger
en aangenamer maken. Daarom is het belangrijk dat we
jaarlijks kunnen luisteren naar wat in Boekt leeft. Ook is het een
mogelijkheid om je aan te sluiten bij de Dorpsraad. Nieuwe leden
zijn welkom. Meer informatie hierover kun je bij ons steeds krijgen.
We wensen jullie veel leesgenot in dit Boeketje en nodigen jullie
ook uit om een kijkje te nemen op onze website Boekt.be en onze
facebookpagina Dorpsraad Boekt vzw

WTC K.W.B.
Boekt

Vrijdagmorgen 25/08 was het weer zover.

Inderdaad onze club vertrok op 3-daagde richting Brasschaat. Het schitterend hotel ‘Klokkenhof’ was
de uitvalsbasis.
18 Fietsers, 1 begeleider met camionette en 3 shoppingdames, dat was onze groep die het hele hotel
inpalmde. Vrijdag namiddag met de fiets dwars door de stad Antwerpen, via het Havenhuis met zijn
diamant op het dak, het Mas, het Steen en zo verder naar de konijnenpijp fietsten wij onder de Schelde
richting linkeroever. Vandaar, ging het richting Hoboken, waardoor wij nogmaals ondergronds de
Schelde passeerden. Nadien ging het via parken en langs de ring terug richting ons hotel. Op zaterdag
ging het via het militaire vliegveld richting Bergen op Zoom en vandaar via Woensdrecht richting
Westerschelde en zo door het havengebied terug naar ons hotel. Op zondag voormiddag doorkruisten
we de Kalmthoutse heide.
Moe maar voldaan namen wij, na nog een lekkere lunch, afscheid en was het tijd om huiswaarts te
keren.

Boeketje

p.4

www.boekt.be

Kwb Boekt

Samen voor een bruisende buurt
Samen met de start van het schooljaar is ook onze kwb in gang geschoten.
We zitten de komende maanden niet stil en organiseren verschillende activiteiten voor en door Boektenaren.
Zo werken we onder andere aan een workshop pralines maken en zijn de voorbereidingen gestart voor
een nieuwe editie van de knutselnamiddag.
Daarnaast blijven we uiteraard verder onze samen-aankopen organiseren.
Van lekkere appels tot stookolie.
Wil je graag wat meer te horen krijgen over onze activiteiten?
Geen probleem. Het enige wat we vragen is je mailadres (of adresgegevens) door te sturen naar Koen
Vandecruys: koen.vandecruys@kwb.be (De Wallen 15)
Op zoek naar wat meer informatie over onze vrijwilligersploeg?
Neem gerust eens een kijkje op www.kwb.be of www.facebook.com/kwb.limburg

St-Maartensvu
ur

Leveringen hout Sint-Maartensvuur 2017

Ook dit jaar hebben we graag hout voor het Sint-Maartensvuur dat doorgaat op 11 november aan de
Ubbelvelden.
Mensen die hun hout willen brengen, kunnen terecht op woensdag namiddag tussen 14 en 18 u, en
zaterdag van 9 tot 15 u. Enkel onbewerkt hout is toegelaten, geen stronken of tuinafval en voor coniferen
enkel stammen tot 1,5 m.
De voorbije jaren was er reeds genoeg hout vóór het verschijnen van ‘t Boeketje.
Dus, alvorens hout te brengen, ga je best even checken aan de Ubbelvelden. Indien we genoeg hout
hebben, wordt dit op een bord ter plaatse duidelijk aangekondigd!
Voor meer informatie, neem contact op met:
Frans Vanhemel: 0498 38 74 59 of Jos Tielens: 0498 16 55 31
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Sponsors
openingsuren
ma: rustdag
di en woe:
open van 8u-11u30
en van 13u-18u

Leen Gernaey
Licentiate
Logopedie
Audiologie

do,vrij en za:
enkel op afspraak

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

Ubbelstraat 63
3550 Heusden-Zolder
011 - 82 46 05

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
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Winterhap
pening
T’is weer voorbij die mooie zomer

Zachtjes tikt de regen tegen het zolderraam, ritme van de eenzaamheid
Maar hoor eens in de verte “HOO HOO HOOOOOO,” de kerstperiode komt er aan. Dit is ook weer
de periode voor ons om tenminste één lange donkere avond te breken met een nieuwe editie van de
Winterhappening Boekt.
Editie 2017, alvast onze 4 de op rij en deze zit in de startblokken.
Jaar na jaar werken we verder op het zelfde concept, telkens gesteund door uw fantastische feedback.
Elk jaar mochten we de nodige positieve reacties ontvangen en deze nemen we dan ook graag mee
om de avond nog beter te kunnen maken, nog aangenamer voor iedereen en iedereen datgene te
bieden waarin hij zich kan vinden en herkennen.
Daarom, noteer het in uw agenda: 16 december 2017
gaat onze 4 de editie terug van start om 18.00 uur. Mooie
en goede zaken wijzigen zeker niet en zo zal u terug
gebruik kunnen maken van het dorpspleintje dat we terug
op de Ubbelvelden gaan opbouwen en waar alles zal
doorgaan. Ook zullen de kinderen in eerste instantie terug
het voortouw nemen met optredens allerhande en zal er
opnieuw de nodige randanimatie zijn. Daarna schakelen
we een kleine versnelling hoger en gaan we jong talent
van Boekt de kans geven om zich kenbaar te maken bij
het grotere publiek met als afsluiter op het einde van de
avond terug een optreden van een coverband. Dit is, in
een notendop, wat er allemaal te beleven valt.
Zoals elk jaar doen we terug beroep op de verenigingen van Boekt die we op het einde van de rit een
mooie financiële bijdrage kunnen schenken (want de hele opbrengst gaat elk jaar volledig naar de
meewerkende verenigingen) zodat deze ook gesteund worden in hun werking. Daarom dat we er ook
op vertrouwen jullie allemaal daar opnieuw te mogen begroeten. Nogmaals, 16 december 2017 op
de parking aan de Ubbelvelden (Ubbelstraat 104) in Boekt vanaf 18.00u. De verenigingen die vorig jaar
meewerkten, zullen we via de bestaande kanalen contacteren.
Ook dit jaar is er de mogelijkheid voor verenigingen met een goed doel zich hier kosteloos te profileren
en via zaken die men zelf maakt een centje in het laadje te krijgen. Wij voorzien onderdak en tafels. Aan
u om dit aan te kleden en u te verkopen naar de aanwezigen.
Heeft u hier met uw vereniging interesse in laat dit dan horen via mail op e- mailadres winterhappeningboekt@telenet.be of op gsmnr 0477/211060, graag na kantooruren. Let op: we voorzien ruimte voor
maximum een drietal goede doelen, dus de eersten hebben plaats.
NU is het nog wachten op de dag dat het winterdorp weer verschijnt op de Ubbelvelden en tot jullie
allemaal daar aanwezig gaan zijn, want daar doen we het voor. Een lange donkere avond doorbreken
in een gezellige fijne sfeer.
Dus tot binnenkort op de Winterhappening 2017.
Groetjes van ons allemaal.
Het Winterhappeningteam
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Sponsors
Schoolmateriaal - kantoormateriaal
Papier, Inkt en toners
Digitaal printen
Inbinden
RTOC repro ( het Voske)
O.L.Vrouwstraat 94 ° 3550 Boekt - Zolder
011 53 38 54 ° www.rtoc.be

f

Claire’s

CAR
CARWASH
WASH
Beringen

WWW.CLAIRESCARWASH.BE
Nijverheidspark 6
3580 Beringen

Doorlopend open
Ma-Za van 09.00-18.00 uur
Zo van 09.00-13.00 uur

MATRAS- & WATERBEDCENTRUM

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

Boxsprings

Hofeinde 14 - 3550 ZOLDER - 0478 233761
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Boekt

De kerk van Boekt zondagskerk, hoezo ?
Zoals iedereen weet, zijn er nog onvoldoende priesters om al onze parochies te bedienen. Zo
wordt ook de federatie Zolder, waaronder de parochies Boekt, Bolderberg, Viversel en Zolder,
getroffen door het tekort aan priesters.
Het werd snel duidelijk dat er voor al onze parochies nog maar één priester beschikbaar zou zijn
en, in de groei naar een pastorale eenheid, was het nodig dat er binnen de federatie Zolder
een zondagskerk werd gekozen.
Wie regelmatig de vieringen bijwoont, weet dat wij in het afgelopen jaar elke parochie aan
bod hebben laten komen om gedurende twee maanden zondagskerk te zijn. Daarna zou een
keuze worden gemaakt welke kerk verder de zondagskerk zou zijn. Zo is uiteindelijk de keuze op
Boekt gevallen.
De keuze van Boekt was voornamelijk gebaseerd op de centrale ligging binnen de vier
parochies en de constellatie van de kerk. De centrale plaats van het altaar laat de gelovigen
toe de eucharistie te vieren rondom het altaar. Ook het feit dat Boekt als parochie geen echt
doorgedreven tradities
en een beperkt
parochieteam heeft,
laat gemakkelijker een
openheid naar de
andere parochies toe.
Concreet betekent
dit dat er elke zondag
om 10.30 u een
viering doorgaat in
de kerk van Boekt
terwijl er afwisselend
één of twee
zaterdagvieringen
doorgaan in de
andere kerken. De
juiste planning van
de zaterdagvieringen
is terug te vinden in het parochieblad en zal worden uitgehangen aan elke kerk van onze
federatie.
Het gegeven dat Boekt zondagskerk is geworden houdt ook in dat er geen
nevenbestemmingen meer mogelijk zijn. De aanpassingen op het koor van de kerk, waar
andere activiteiten mogelijk waren en waarvan de toneelvereniging Kreabo ook al enkele
jaren gebruik maakte voor hun voorstellingen, moeten worden teruggeschroefd. In november
zal Kreabo nog een laatste geplande voorstelling op het koor van de kerk laten doorgaan;
daarna zal tegen ten laatste 30 november het koor worden ontruimd, behalve de wand die
voorlopig nog zal blijven staan.
Iedereen is uiteraard welkom om samen op zondag de eucharistie te vieren.
Eddy Pools
Voorzitter parochieteam Boekt
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Basisschoo
lBoekt
Dit is het eerste leerjaar van Boekt.
Lezen, schrijven en rekenen gaat al goed.
In onze klas is het fijn.
Wij doen ons best om ﬂink te zijn.

Boven naar onder vlnr: Kyana, Ledri, Eva, Imke, Nesta,
Arthur, Kamiel, Cas, June, Juf Marijke, Phebe, Helena,
Jens, Gust, Julie, Pasquale, Feline, Wannes, Zayd, Juf
Annemie, Jill, Lou, Leon, Ruben, Lex, Alexander, Lyana, Juf
Lisa

Boven naar onder vlnr: Tristan, Melis, Anouk, Ella, Alessia,
Luca, Frederica, Tessa, Juf Marijke, Jordi, Rune, Milan,
Chiara, Shelby, Maite, Sylke, Emira, Juf Annemie, Louis,
Lara, Lore, Simon, Warre, Ferre, Kearen, Defne, Juf Lisa

Wie bouwt er op het Reitveld ?
De kelder is gegoten, de dallen liggen er op en statige zuilen zijn verrezen naast de nieuwe zaal van de
Kerkraad.
De school bouwt op de gronden die ze in erfpacht heeft van de Kerkraad een sportzaal met daaronder
een polyvalente ruimte die gebruikt kan worden als eetzaal en/of overdekte opvangruimte voor de
kleuters.
De oude zaal die decennia lang gebruikt werd als turnzaal, voldeed al lang niet meer aan de nood aan
een moderne ruimte voor de school waar de kinderen bewegingsopvoeding kunnen krijgen. Dat het
zo lang geduurd heeft eer met de bouw een aanvang kon genomen worden, had alles te maken met
de lange wachttijden op subsidies. Uiteindelijk is het er dan toch van gekomen en , als de planning kan
worden gevolgd, zal de bouw in gebruik genomen kunnen worden bij het begin of in de loop van het
eerste trimester volgend schooljaar.
De afmetingen van de sportruimte en eetzaal waren natuurlijk afhankelijk van het aantal leerlingen van
de school. De gesubsidieerde ruimte in vierkante meters is immers afhankelijk van dit aantal. Dit betekent
dat de afmetingen onvoldoende zijn om er officiële sporttrainingen of -wedstrijden te laten doorgaan.
Er wordt onderzocht of de mogelijkheid bestaat de sportzaal buiten de schooluren ter beschikking
te stellen van sportclubs en kleinere manifestaties. Dit zou wel een hele organisatie met zich
meebrengen waarbij zeker een beroep zal moeten gedaan worden op vrijwilligers; de kosten zullen ook
recupereerbaar moeten zijn. Het wordt dus nog een beetje afwachten of dit zal kunnen.
De schoolgebouwen zelf zullen ook verder worden gerenoveerd. Nadat de ramen van de kleuterklassen
en de klassen van de lagere school en de buitendeuren
van de lagere school al zijn vervangen, zullen ook de
daken nog aan de beurt komen.
Kortom er is nog veel werk in de school. Ik wil toch ook
van de gelegenheid gebruik maken om iedereen die zich
inzet voor de goede werking van de school te bedanken,
zeker niet in het minst onze dynamische en energieke
oudervereniging.
Eddy Pools
Voorzitter schoolbestuur Basisschool Boekt
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VK Wieze Bo
ys

VK Wieze Boys is er weer aan begonnen !
Hieronder vind je de thuismatchen tot het einde van het jaar.
14-10-17

15u00

WZB B

Aviaclub

21-10-17

15u00

WZB B

P. Keroma B

28-10-17

15u00

WZB B

Sp. Caetsbeek

04-11-17

14u30

WZB A

De Conde

11-11-17

14u30

BEKER - 1/8 Finale

18-11-17

14u30

WZB B

FC Hutte

25-11-17

14u30

WZB A

UD Barcelona

02-12-17

14u30

WZB B

Gl. Impact

09-12-17

14u30

WZB A

VC Sluizen

16-12-17

14u30

WZB B

St. Waterschei

23-12-17

14u30

BEKER - 1/4 Finale

Meer info kan je vinden op de website http://www.vkwiezeboys.be/

Adventsviering

Gemeentelijk Verbroederingscomité in Boekt

Het verbroederingscomité houdt de Europese gedachte levendig en organiseert in dit kader
bijeenkomsten in onze gemeente of in de partnersteden waaraan de inwoners van Heusden-Zolder
kunnen deelnemen.
De steden waarmee Heusden-Zolder een vriendschapsverdrag heeft ondertekend zijn:
- Brilon in Duitsland (1971)
- Bad Arolsen in Duitsland (1973)
- Hesdin in Frankrijk (1976)
- Saint-Hubert in Belgisch Luxemburg (1988)
CBOS/Cie Scholing Leopoldsburg is de petereenheid van de gemeente Heusden-Zolder en een partner
in het verbroederingscomité
Roger Borgions, voorzitter van het Comité stuurde ons volgende uitnodiging.
Geachte,
Het gemeentelijk Verbroederingscomité, in samenwerking met burgemeester Mario Borremans,
het schepencollege en de inwoners van Heusden-Zolder, hebben de eer U uit te nodigen op de
Adventsviering. Wij zouden het fijn vinden dit feest, samen met u en onze partnervrienden uit Bad
Arolsen, Brilon, Hesdin, Saint-Hubert en onze Petereenheid CBOS Leopoldsburg te vieren.
Zaterdag 2 december: 18.00u: Kasteel Meylandt – Officiële aansteking
feestverlichting binnen de gemeente gevolgd door een
vriendschapsdrink aan het kasteel.
Zondag 3 december: 10.30u: Adventsviering in de kerk van Boekt
11.30u: Drink in het “ Buurthuis” gelegen aan de kerk van
Boekt
Indien U wenst deel te nemen aan de drink, moet U zich zo spoedig mogelijk
na het verschijnen van dit Boeketje melden bij het secretariaat van het
verbroederingscomité (Mevr. Ingrid Raymakers, tel. 011-808297).
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Garage Wysmans bvba
Meylandtlaan 200
3550 Heusden-Zolder
Tel.: (011) 53 65 28
E-mail: garage.wysmans@scarlet.be

Koolmijnlaan 38
3550 Heusden-Zolder
Tel: 011/255 155

Bel nu voor een gratis
schatting van uw woning!

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

Uitgebreide bierkaart
Boeketje
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Daguitstap Okraleden Boekt en Zolder naar
Brussel
De Okraleden van Boekt en Zolder maakten op dinsdag 29 augustus een mooie daguitstap naar
Brussel voor een bezoek aan het Vlaams Parlement en Koninklijk Paleis.
Rond 09.30 uur arriveerde onze autocar aan
het gebouw van het Vlaams Parlement waar
we hartelijk ontvangen werden door Sonja
Claes ( Vlaams volksvertegenwoordiger en
Deelstaatsenator ) en haar parlementair
medewerkster Liesbeth Maris. Na wat koffie
en ontbijtkoeken, volgde een uitgebreide
rondleiding met uitleg over de werking van het
Vlaamse parlement, de commissievergaderingen
en de plenaire zittingen. Na deze rondleiding
konden wij genieten van stokbroden ham-kaas
met groenten.

met het stadhuis. Een bezoek aan Manneke
en Jeanneke Pis kon niet ontbreken. Tevens
bezochten wij de Sint-Michiels- en SintGoedelekathedraal.

Vervolgens wandelden we via het warandapark
naar het Koninklijk Paleis. In het Paleis bezochten
wij de diverse galerijen en salons met hun
prachtige kunstwerken. Dit jaar was er een
speciale tentoonstelling over Prins Karel ( Regent
van 1944 tot 1950 ). Als kunstenaar tekende en
schilderde hij vooral portretten en landschappen.

Daarna reden we met de autobus langs het
Europees parlement, kasteel Belvédère ( woonst
Albert II en Paola ), kasteel van Laken ( woonst
koning Filip en koningin Mathilde ), Onze-LieveVrouwkerk van Laken ( koninklijke crypte ), enz…
Tijdens ons uitgebreid avondeten werd er door
de leden druk nagepraat over deze fantastische
daguitstap. Wat hadden we alweer genoten!
Roger Henderix

Vervolgens gingen we naar de grote markt

Geplande aktiviteiten in het najaar
In het najaar staan volgende activiteiten voor de okra leden nog op het programma:
- bijwonen van de opnames van het TVprogramma BLOKKEN met BEN CRABBE.

Nu lid willen worden van okra is gratis voor de
nog resterende maanden van dit jaar.

- Optreden van DANA WINNER in schouwburg
CC-MUZE te Zolder.

Voor info en lidmaatschap OKRA kan je terecht
bij een van de bestuursleden van Boekt.

- Jaarlijks ledenfeest in CC-MUZE.
- bijwonen operetten gala in CC te Hasselt

-Smets Lies, Kiewitstraat, 38 011/538226
-Vanoppen Frieda, Hofeinde, 33 011/538408
-Tiri Lucien Hofeinde, 85 011/537369
-Cupers Willy, Belikstraat, 70 011/537230
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WTC Boekt

Driedaagse 2017 in Löf aan de Moezel.
Zoals afgesproken arriveerden de Boekter
sportvrienden rond het middaguur aan het hotel
Lellmann, onder een stralende zon. Het terras werd
stelselmatig ingepalmd en de sfeer zat er al vlug
in. De lunch werd buiten geserveerd en de eerste
afspraken om te fietsen of te shoppen werden
gemaakt.

haspelen. Er was slechts één ‘groep A’- rijder,
maar de anderen beloofden om hem geen pijn
te doen. Onder de kundige leiding van Jos (Hij
kent wel verdacht veel terrassen aan de Moezel!)
hebben we een rit van 120 km gereden, die een
aantal keren werd onderbroken om een verfrissing
te nuttigen. Na het avondeten gingen we de
lokale horeca verkennen, wat eindigde op een
leuk terrasje waar menig mopje werd verteld en

natuurlijk menig drankje werd genuttigd.
Omstreeks half drie werden de koersschoenen in
geklikt om koers te zetten naar Koblenz. Eenmaal
de stad bereikt werd er halt gehouden aan een
terras op de plaats waar de Moezel uitmondt in de
Rijn. Zo leren we elk jaar wel iets bij over de streek
waar we passeren. Na een kleine 60 km kwam
ons hotel terug in zicht en dat was niets te vroeg,
enkele donderwolken begonnen nattigheid los te
laten. Het avondeten was top en de avond werd
afgesloten in de “weinstube “ van het hotel.
De volgende morgen werd na een zeer verzorgd
ontbijt beslist om ook die dag de rit samen af te

Op zondag zijn we een burcht gaan bezoeken,
die het hele weekend boven ons uit tornde, aan
de overkant van de rivier. Na het middageten
werd afscheid genomen van de Moezel met het
gevoel dat, als het plezant is, de tijd vliegt.
Met dank aan Willy en Freddy voor “WEER”
een feilloos weekend en hopelijk organiseren
zij volgend jaar opnieuw zo een uitstap. De
driedaagse van WTC Boekt draait niet alleen om
fietsen, maar ook om kameraadschap en even
vergeten in welke groep je normaal meerijdt.

WTC Boekt overal aan het werk !!!!

Hebben de mannen van Boekt eigenhandig de
hobbels in de Ubbelstraat vlak gemaakt ? Of zijn
ze al begonnen aan de nieuwe wielerpiste op
Terlaemen ? Gaan ze beginnen met een klusdienst
om de clubkas te spekken ? Niets van dat alles,
tijdens één van hun fietstochten op zondag was
een bevallige dame aan het tuinieren in haar
voortuin. En onze Frans Vanhemel, wereldberoemd
in Boekt en omstreken als voormalig
brievenbesteller en nog steeds gepassioneerd
Chiro � medewerker, kon het niet laten om een
handje toe te steken. Zo te zien heeft hij een
rijbewijs om een schop te bedienen. Hopelijk vliegt
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hij thuis ook zo op het werk. Na de rit heeft hij wel
twee Duvels gedronken. Ah ja, veel zweet achter
gelaten onderweg.

WTC Boekt
Pasta na de rit.

Om de zomer op passende wijze af te sluiten
werden de rijders van groep 2 na de rit bij
Tiziana en Daniel uitgenodigd voor een
pastafestijn. Het was echt smullen van alle
Italiaanse gerechten met speciale kruiden.
Het pikante eten was voor Gilbert en Roland
dan ook een welgekomen reden om tot
valavond nog wat pintjes te drinken.

PC Boek
t
Na een geslaagde zomerperiode zijn we volop bezig met
wintercompetitie en trainingen.
We hebben veel mooie resultaten behaald op zowel provinciale, Vlaamse als Belgische
kampioenschappen. Ook hebben we 3 goede zomertoernooien gehad en een geslaagde barbecue.
Ondertussen is de wintercompetitie weer van start gegaan. We spelen met 3 ploegen veteranen op
woensdagnamiddag om 14.00 uur.
In het weekend hebben we op zaterdagnamiddag 2 ploegen in provinciale en 1 ploeg in 1ste federale.
Ook op zondagnamiddag hebben we nog 1 provinciale ploeg.
Supporters zijn altijd welkom.
Ook willen we graag nog meedelen dat we ook deze winter jeugdtrainingen hebben in onze club.
Iedereen die wil en onder de 18 jaar is, mag gratis komen mee trainen. Ballen zijn ter beschikking in de
club en vooraf inschrijven is niet nodig. De trainingen vinden plaats op zaterdag van 10.00 uur tot 12.00
uur en deze worden gegeven door gediplomeerde trainers. De lessen gaan door op volgende data: 7
oktober, 4 november, 2 december, 6 januari, 3 februari, 3 maart en 7 april.
Op maandag en vrijdag avond vanaf 19.00 uur is de club geopend voor iedereen. Net zoals
vrijdagnamiddag vanaf 13.30 uur.
Iedereen is altijd van harte welkom om te spelen of een babbeltje te slaan. Petanqueballen zijn altijd
aanwezig.
Hopelijk tot ziens
Het bestuur

Boeketje

p.15

www.boekt.be

Sint-Maartensvuur
Zaterdag 11 november is het weer zover, Sint-Maartensvuur! Een fantastische dag voor zowel jong als oud.
Zoals elk jaar beginnen we om 14 uur met de kindernamiddag. ELK kind vanaf 6 jaar is welkom om toffe
spelletjes te spelen met onze leiding an aspiranten en naar jaarlijkse traditie kunnen de kinderen ook weer
pompoenen uithollen en versieren.
Hierna gaan we verder met onze supergezellige fakkeltocht om 17 uur waarin er ook weer het verhaal
van Sint-Maarten verteld zal worden. Na deze fakkeltocht zal rond 18 uur het vuur aangestoken worden,
het begin van een enorm gezellige avond. Ook dit jaar zullen er weer talrijke jeneversoorten worden
aangeboden maar ook zullen er frisse pintjes getapt worden of voor de kleintjes ‘ ne goeie fanta of cola’.
En voor de hongerigen onder ons zullen er ook weer hotdogs en soep aangeboden worden. Wij kijken er
alvast naar uit, hopelijk jullie ook!

Leiding 2017-2018

Leidingsverdeling meisjes/jonges: http://www.chiroboekt.be/groepen/

Vragen rond veiligheid Papierslag Chiro Boekt

Reeds meer dan 30 jaar haalt Chiro Boekt maandelijks het oud papier en karton op. Tijdens de maanden
juli en augustus werkt ook de speelpleinwerking PAT mee.
De laatste jaren is dit via een overeenkomst met de gemeente, waarbij de opbrengst vastgelegd wordt.
Onlangs kregen we een brief omtrent de veiligheid voor onze vrijwilligers in de bus van een anonieme
bezorgde Boektenaar.
Graag zouden we deze persoon uitnodigen om contact met ons op te nemen om zijn bezorgdheden te
bespreken.
Veiligheid is voor de vrijwilligers enorm belangrijk. We hebben het geluk gehad dat we in de voorbije 30
jaren geen zwaar ongeval hadden, maar we moeten er samen blijven aan werken.
Omwille van te gevaarlijk verkeer doen we daarom de O.L.Vrouwstraat, Terlaemenlaan en Meylandtlaan
niet meer.
Ook de nodige verzekeringen voor de vrijwilligers werden afgesloten.
Graag nodigen we iedere bezorgde Boektenaar uit om eens met ons mee te
komen met de papierslag om zo onze manier van werken te leren kennen.
Het team van vrijwilligers bestaande uit een twintigtal volwassenen en
jongeren zal u hartelijk verwelkomen, je krijgt lekker eten tijdens de pauze en
nadien drinken we nog iets gezellig samen in het buurthuis!
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Een zomer vol plezier, lachende kinderen en een gemotiveerde
leidersploeg?
Ja! Dat was het deze zomer echt wel op speelpleinwerking Pat! Als leidersploeg kunnen we met een zeer
goed gevoel terug kijken op deze 2 zomermaanden.
Tijdens het grote openingsfeest werd het mooiste seizoen van het jaar met een blije lach ingezet. Er
werd gesmuld en gesmikkeld op de heuse pannenkoeken-dag waarbij de leiding gratis pannenkoeken
bakte voor de kinderen. Op onze jaarlijkse spaghetti-dag konden we weer massaal rekenen op jullie
steun. Hiervoor een oprecht DANK U WEL! Dit jaar hebben we ook meer ingezet op themadagen waarbij
de kinderen zich konden inleven als een echte legerman, een vakantie naar Hawaii en als een stam
indianen. Wij willen al de kinderen en ouders bedanken voor deze, voor ons en hopelijk ook voor jullie,
fantastische zomer!
Bijkomend willen we jullie melden dat we op het einde van de zomer een grote hervorming van het
bestuur hebben moeten doorvoeren. We hebben afscheid genomen van onze nu ex-voorzitter. Deze
plaats wordt nu ingenomen door Kenneth Gysbrechts. Omdat deze beslissing is genomen hebben
we ook een nieuw bestuur. Als ondervoorzitter hebben we nu Janne Deferme, als penningmeester
Joren Boeykens, als secretaris Sofie Houben en als bestuurslid Driek Deferme. We zijn heel blij met deze
hervorming en willen jullie dan ook de continuiteit verzekeren naar volgende zomer toe!
Hopelijk tot volgend jaar!
Vele groetjes,
De leiding van speelpleinwerking Pat!
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KREABO
Kreabo ter dood veroordeeld?
Koortsachtig op zoek naar nieuwe locatie!
‘De dood en het meisje’ zal de laatste productie van Kreabo in het Kreabotheater op het koor van de
H.Hartkerk in Boekt zijn. Op last van de moderator van de federatie Zolder moet het theater opgeruimd
worden. Het hoort niet thuis in de zondagskerk van de federatie.

De dood en het meisje
Op vrijdag 17 en zaterdag 18 november presenteert Kreabo de
psychologische thriller ‘De dood en het meisje’ van Ariël Dorfman in een
regie van Trudo. Voor u treden op: Bert, Evelien en Wesley.
Het verhaal
Een alleraardigste dokter, Roberto, brengt Geraldo Escobar thuis omdat
hij met pech langs de weg stond. Zijn vrouw, Paulina, hoort het gesprek
dat de mannen voeren en herkent via de stem van de dokter de man die
haar jaren geleden verkrachtte en martelde in een Chileense gevangenis.
Als de dokter blijft overnachten, sluipt ze zijn kamer binnen, neemt hem
gevangen en houdt een pistool op hem gericht: het is tijd voor wraak.
‘De dood en het meisje’ is een indrukwekkend stuk theater dat geen toneelliefhebber onbewogen laat. Een aanrader!
De auteur
Ariël Dorfman (1942) schreef ‘De dood en het meisje’ in 1991. Deze psychologische thriller speelt zich af in Chili, jaren na de
dictatuur. Ariël Dorfman werd zelf verbannen in 1973 en schreef na zijn terugkeer ‘De dood en het meisje’, tevens de �tel
van een bekend werk van Schubert dat een belangrijke rol speelt in dit stuk.
Prak�sch
Kreabotheater Boekt
Toegang: € 10
Reserveren via website: kreabo.be

Ter dood veroordeeld?

Even leek het erop dat Kreabo na vele omzwervingen eindelijk een vaste stek had gevonden.
Het kwam dan ook als een donderslag bij heldere hemel toen
we uit de mond van de moderator van de federa�e Zolder
vernamen dat we met al ons hebben en houden uit de kerk
dienden te verdwijnen. Zijn mo�va�e kon u lezen in het
hoofdar�kel van Kerk&Leven nr. 36: “…”Toen deelde hij mee dat
de kerk van Boekt de zondagskerk zal worden. Dit onder strikte
en onveranderlijke voorwaarden dat toneel en andere nietpastorale activiteiten verwijderd worden zodat de kerk volledig
in gebruik kan zijn voor de eredienst en pastorale activiteiten
van de geloofsgemeenschap van heel de federatie Zolder…”
Met deze beslissing wordt het toneelgezelschap Kreabo, dat al druk bezig was de viering van zijn 40-jarig bestaan voor
te bereiden, ter dood veroordeeld. Een toneelgezelschap kan niet zonder theater en in de loop van die 40 voorbije
jaren is meerdere keren gebleken dat de mogelijkheden in onze gemeente niet aan onze noden konden voldoen. De
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KREABO
‘Vierseleer’ is gericht op de Viverselse gemeenschap en er is geen
ruimte om ac�viteiten zoals die van Kreabo te gast te hebben.
Dat is volkomen te begrijpen. En ook het Cultuurcentrum is geen
oplossing, want daar zijn we volledig a�ankelijk van wat het
centrum binnen het professionele circuit presenteert, en ook dat
is volkomen begrijpelijk. We zijn zelfs ooit in het Cultuurcentrum
van Hek-de-Stad en in het Olympiatheater van Hasselt gaan
spelen. Maar dat vonden onze vaste toeschouwers niet zo ﬁjn:
ze voelden er zich niet thuis. Vandaar dat we zo verheugd waren
dat we in ons eigen Boekt een ruimte gevonden hadden. De
vreugde blijkt echter van korte duur.
Kreabo kan niet anders dan de beslissing van de federa�emo�vator
aanvaarden, al is het dik tegen haar zin, en zal per 1 december uit de kerk verdwenen zijn. Ondertussen zijn ze al heel
ijverig op zoek naar een andere loca�e. Indien dat binnen het bestek van dit theaterseizoen niet lukt, zal voor Kreabo
het doek onherroepelijk vallen.

Volksvergaderin
g

Jaarlijkse Volksvergadering Dorpsraad Boekt
De Dorpsraad wil horen wat de Boektenaren willen verbeteren in Boekt!

Zoals elk jaar organiseert de Dorpsraad Boekt een volksvergadering waarbij de dorpsraad luistert naar wat
bij Boektenaren leeft omtrent hun leefomgeving, verkeer, opmerkingen naar het gemeentebestuur, milieu,
sociale en sportieve infrastructuur, activiteiten in Boekt. Een jaar voor de verkiezingen van een nieuwe
gemeenteraad is het belangrijk dat we bekijken wat voor Boekt tijdens de volgende jaren belangrijk is!
Wanneer: Op donderdag 16 november om 20 u
Waar: Buurthuis “Den Ubbel”, Ubbelstraat 104
Programma:

-

Financieel verslag 2017 en begroting 2018

-

Informatie over de werking van de dorpsraad tijdens het voorbije jaar

-

Aandachtspunten voor het volgende werkjaar

-

Hoorzitting

Alle ideeën, voorstellen of opmerkingen zijn welkom.
U kan deze reeds vooraf schriftelijk of per email doorgeven aan

-

Secretaris Van Hecke Kurt, Vlamingenlaan 20, tel. 011 53 33 48,
email: kuvah@live.be

-

Voorzitter Jos Tielens, Horstad 10, tel. 0498 16 55 31,
email: tielensjos@telenet.be
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Sponsors
011 53 66 12 of 011 87 37 36

ENKEL OP AFSPRAAK

Brood- en
Banketbakkerij

SWINNEN
De Borghgravelaan 14

TEL 011 / 53.37.62

Medische tatoeage
Permanente make-up

www.esensa.be

+32494/99.88.33
info @ esensa.be
f esensa pink - ink

Onze Lieve Vrouwstraat 63
3550 Heusden-Zolder

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

Meylandtlaan 107, 3550 Heusden-Zolder 011 60 40 29
www.sunart.be info@sunart.be
Ma – Za: 10u00 tot 21u00

