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100 jaar WO I,
herinnering Jos Vanoppen

60 jaar OKRA Boekt

Opening nieuw buurthuis

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

Sponsors

Traiteurdienst

Openingsuren:
Dinsdag tem zaterdag van 9u30 tot 18u30
Zondag van 9u30 tot 13u
Maandag gesloten
tel.: 011-536811 (optie 3)

011 533 644

www.pep-en-pino.be

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

Doe– het– zelf– Hengelsportartiekelen

Dagbladhandel

miranda & kurt

broodjes en verse koffie vanaf 05.30u

Gereedschappen
IJzerwaren

Boeketje

p.2

Meylandtlaan, 99

tel. 011 / 53.30.17

www.boekt.be

Meylandtlaan 119
3550 Heusden
011 / 53.88.88

Voorwoord

Dit is de eerste editie van een nieuwe jaargang van Boeketje.

Boek e t je
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De 29ste reeds. Wegens omstandigheden hebben we tijdens het najaar geen
Boeketje kunnen maken. Bijkomende reden was dat we vanaf nu de jaargang
willen laten samenlopen met het kalenderjaar. In 2015 komen we met drie
edities in uw brievenbus: februari, juni en oktober. Wij bedanken de sponsors
die voor deze jaargang hun bijdrage betaald hebben. Zonder dit zou Boeketje
uitgeven niet mogelijk zijn.

Gratis bezorgd aan alle
inwoners van Boekt.

De Dorpsraad heeft 2014 kunnen afsluiten met deelname aan de opening van
het nieuwe Buurthuis Den Ubbel en een eerste editie van de winterhappening.
Het heeft wat geduurd maar eindelijk is Den Ubbel open. Dit betekent voor
de Dorpsraad een enorme verandering. Het vorige buurthuis werd door de
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Jos Tielens
Horstad 10
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Kurt Van Hecke
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Erik Geladé
De Kenen 15
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Dorpsraad beheerd als concessiehouder vanwege de gemeente. Nu beheert
de gemeente zelf het buurthuis, en maakt ze aparte overeenkomsten met
uitbater, petanque- en tennisclub. De Dorpsraad is dus niet meer rechtstreeks
betrokken bij de gang van zaken in Den Ubbel. Toch is een goed draaiend
buurthuis, dat dienstig is voor een actief verenigingsleven, een blijvende
bekommernis. Wij zullen hiervoor blijven ijveren, omdat dit één van de
belangrijkste doelstellingen is van de Dorpsraad.
Wij kijken daarom uit naar de verder afwerking rond het gebouw. Op het
moment dat dit Boeketje in uw bus valt, hopen we dat de werkzaamheden
rond Den Ubbel reeds heel wat opgeschoten zijn: de afbraak van het oude
Buurthuis, de aanleg van terras, speelweide, tennisterreinen en buitenbanen

Lay -out:

Vanessa Rizzuti
Abdijstraat 55
www.varidesign.be

Leen Beunens
Beekstraat 19
www.leen-creatief.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!

van de petanque. Het eindresultaat zal een recreatiegebied zijn in het centrum
van Boekt dat de moeite waard is.
Ook De Ubbelvelden worden niet meer beheerd door de Dorpsraad, maar
via een concessieovereenkomst tussen de gemeente en een nieuwe vzw
Jeugdwerk Boekt. In deze vzw zitten vertegenwoordigers van de Chiro en
Speelpleinwerking PAT. Als Doprsraad vragen we van de gemeente de nodige
logostieke ondersteuning vermits het gebied een openbaar domein dient te
blijven voor de Boektenaren.
Nu de Doprsraad al deze beheerfunc ties niet meer hoeft op te nemen,
heeft de Doprsraad zich bezonnen hoe we best verder gaan werken. Tijdens
een “bezinningsavond” in oktober, werd gekozen om verder te werken in
drie werkgroepen met elk een eigen actiedomein. Een werkgroep die de
infrastruktuur in Boekt opvolgt, een werkgroep die zich bezig houdt met de
activiteiten in Boekt, en een werkgroep die het aspect milieu en verkeer zal
ter harte nemen. Werk genoeg dus. Wie interesse heeft voor één van deze
werkgroepen kan gerust kontakt met ons opnemen. Je hoeft daarom geen llid
te zijn van de Dorpsraad.
Voor de rest wensen we u veel leesgenot toe in dit Boeketje, met artikels van
de Hoorzitting van de Dorpsraad, Kreabo, de school, het gezinsweekend van

Verschijnt 3x per jaar
op 1500 exemplaren

KWB, de chiro-activiteiten, een interview met Davy Thys de uitbater van Den
Ubbel.
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Dorpsraad Boekt

Heel veel volk voor de seizoenstart

Op 2 maart zag het
letterlijk zwart van het
volk aan de boekerij
voor de start van
het nieuwe seizoen.
De nieuwe leden
hadden voor het
eerst hun nieuw pakje
aan, en ze lieten zich
geamuseerd keuren
door de andere leden.

Groep A en B samen, en groep
C vatten het seizoen aan met
een korte tocht langs bekende
en veilige wegen. Rond 11h uur
werden we verwacht in Brasserie
De Koriander. Zaakvoerder Marc
Cambier wachtte ons met de
glimlach op, en poseerde graag
met de groep voor de klassieke
foto.

De klassiekers voor groep C
Doordat de kwaliteit van groep
C-rijders sterk is toegenomen
werd voor hun een drietal
zaterdagritten met langere
afstand op de kalender
opgenomen. Dit jaar werd
geopteerd voor Hoegaerden,
Thorn en Val Dieu als keerpunt.
Opvallend feit was dat bij de
deelnemers verschillende A en

B rijders waren. Hoe meer zielen
hoe meer vreugde, en iedereen
schikte zich naar het rustige
tempo. Door het groot succes
zal dit zeker een vervolg krijgen,
en eveneens het gezamenlijk
karakter.

WTCBoekt weer present op Cycling.be classic.
Op 16 augustus stond de 14e
editie van de Cycling.be classic
geprogrammeerd, ditmaal met
start en aankomst in domein
van Bokrijk. Dit jaar werd het een
puur Limburgs parcours tussen
Groot -Gelmen en Kanne. Voor
dit evenement doet organisator
Golazo sports beroep op onze
gewillige leden om allerlei taken

op zich te nemen. Met 1500
deelnemers, en deze keer een
droge editie blikken we tevreden
terug, en de verschillende
groepen hadden een fijne dag.

Genieten in Sint Kruis Brugge.
Het laatste weekend van het
schoolverlof gingen we weer op
meerdaagse uitstap, deze keer
richting kust in hotel Lodewijk
van Male in Sint Kruis Brugge.
Een echte aanrader op vlak van
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gastvrijheid en heel lekker eten.
De mooie tuin achter het hotel
is nog een extra troef voor deze
verblijfplaats.
Met het weer hadden we minder
geluk. Enkel op vrijdagnamiddag
konden we ons programma
afwerken met een tocht naar
Blankenberge. De lange rit van
108km naar Knokke en Breskens
voorzien voor zaterdag werd
eerst verlaat door regen, om
daarna toch door slechts vier
rijders afgewerkt te worden. De
hotelblijvers kozen voor pinten en

kaarten.
De laatste dag op zondag werd
gevuld met een bezoek aan
Brugge en in het frietmuseum
konden we na een rondleiding
afsluiten met een dikke friet.

Ouderavond Chiro Boekt
Ja ja, het is weer zover!
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 februari 2015
komen van heinde en verre ouders, grootouders,
broers, zusjes en vriendjes en vriendinnetjes 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
Dansen, dansen en nog eens
dansen! Vrijdag 1 mei 2015 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… Lisa
Smolders (Studio Brussel, …) komt
plaatjes draaien terwijl ze zal

schitteren op het podium. Voor
meer info: zie onze Facebookpagina. Mis dit feest met Lisa
Smolders zeker niet. Wij kijken uit
naar jouw aanwezigheid!.

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 30 november 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. Tot
1400 euro konden we verdelen
onder de goede doelen.
Heel veel ingezameld speelgoed
kon terecht bij Sint-Vincentius.
Wij willen daarom iedereen
bedanken die ons hierbij heeft
geholpen.

Sint-Maartensvuur Chiro Boekt
Op 10 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!
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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

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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OKRA

60 jaar jong!

60 jaar geleden werd de grootste vereniging van
en voor gepensioneerden boven het doopvont
gehouden.
Een aantal jaren geleden werd de naam van KBG
veranderd in OKRA.

OKRA staat voor Open, Kristelijk, Respectvol en
Actief, een naam die nu de lading dekt. Want al
ligt de belangrijkste taak van OKRA-trefpunten nog
altijd op het scheppen van ontmoetingskansen
voor senioren, toch gaan we andere uitdagingen
niet uit de weg en zijn we goed bezig op het
vlak van Cultuur, Sport, Creativiteit, Reizen en
belangenbehartiging zonder onze roots te
verloochenen.
2014 is dan ook voor ons een jaar van vieren van
60 jaar activiteit, maar ook dankbaar terugblikken
op wat reeds gedaan is en vooral hoopvol uitkijken
naar de toekomst. Er hebben heelwat activiteiten
plaatsgevonden rond dit thema.
We hebben trefpunten in Zolder-Boekt, Bolderberg,
Heusden centrum, Eversel en Berkenbos.
Wij zijn en willen een open, kristelijke, respectvolle
en actieve beweging zijn, een beweging voor
alle senioren , jongere senioren, oudere senioren,
gezonde en minder gezonde, alsook de senioren in
rust en verzorgingstehuizen.
OKRA heeft een aanbod waar contact en
vriendschap centraal staan, een aanbod dat even
verscheiden is als de 55-plussers, kwaliteit voor alles.
Okra werkt ook actief mee aan onze
gemeentelijke seniorenraad. Als grootste
seniorenbeweging hebben we daar onze
senioren te vertegenwoordigen en aandacht te
hebben voor hun problemen en verwachtingen.
Bij de adviezen aan het gemeentebestuur moet
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daarmee rekening gehouden worden.
Onze beweging bouwt ook aan een sterke
vrijwilligersbeweging. Op alle niveaus wordt de
beweging gedragen door democratisch verkozen
vrijwilligers.
Naast de plaatselijke activiteiten zijn er ook jaarlijks
heelwat activiteiten op provinciaal vlak waar
allen sterk aan meewerken. We denken dan
aan de jaarlijkse namiddag, begin december
met prachtige operette melodiën, in CC Hasselt.
Jaarlijks organiseren we op 2 dagen in maart onze
modeschow voor senioren in CC Muze te HeusdenZolder. Dan zijn er ook nog de bloesemtochten,
wandelingen, vacanties enz…
Wij zijn ervan overtuigd dat lidmaatschap van een
seniorenbeweging, en van OKRA in het bijzonder
het beste medicijn is tegen ouder worden.
Er is toch niets zo erg dan eenzaam thuis achter de
stoof te zitten en weinig of geen contacten met
leeftijdsgenoten te hebben.
Het geeft zo’n warm gevoel tot een grote
vriendengroep te behoren, waar er een warm en
sociaal verband is.
Wil jij lid worden of bestuurslid, dan kan je bij onze
trefpunten terecht.
Contactpersoon voor Boekt: Roger Henderix, H.
Hartlaan 18, 011/53.64.42

Hoorzittin
g

VERSLAG HOORZITTING op 20 november 2014

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.
De agendapunten waren:
1. Financiëel verslag en begroting
2. Activiteiten en aandachtspunten dorpsraad 2014
3. Hoporzitting
Hieronder worden de belangrijkste punten kort weergegeven.
1. Financieel verslag - begroting
Door de penningmeester Eddy Luyten werden de inkomsten en uitgaven in het voorbije jaar
gepresenteerd.
Door de gewijzigde situatie in de organisatie rond aansturing van het buurthuis is momenteel voor
het komende jaar de begroting niet echt op te stellen. Daarom gaat de dorpsraad voorlopig een
afwachtende houding aannemen en grondig de werking en de financiële middelen evalueren alvorens
beslissingen te nemen.
2. Activiteiten en aandachtspunten dorpsraad 2014
Activiteiten in verband met het nieuwe buurthuis “Den Ubbel” aan de Ubbelvelden waren:
- Aanleg parking werd afgerond
- Mei: concessies met Dorpsraad eindigden
- Mei: nieuwe overeenkomst gemeente - uitbater
- Na Paasverlof: tekenacademie is verhuisd
- Augustus: Petanque is verhuisd
- September: concessieovereenkomst Ubbelvelden tussen
jeugddienst gemeente en nieuwe vzw jeugdwerk Boekt
- 13 december 2014: Opening Den Ubbel
- Fase 3 wordt gerealiseerd eind 2014 – begin 2015
- Dorpsraad geen beheersbevoegdheid meer
- Kwijtschelding doorgeeflening
Overleg met andere dorpsraden en het gemeentebestuur resulteerde in actualisering van afspraken.
Rond het project Trage Wegen waren er meerdere acties vanuit
de dorpsraden van Heusden-Zolder. Na heel wat voorbereiding,
was er op 19 oktober de Nationale Dag van de Trage Wegen
waaraan ook Heusden-Zolder actief mee deed. Vanuit elk
kerkdorp organiseerde de lokale dorpsraad een fietstocht van
hun kerkdorp naar een centraal punt, het Meylandt kasteel.
Vanuit Boekt vertrokken een twintigtal deelnemers aan het
nieuwe buurthuis. Na een mooie tocht over verschillende
trage wegen werd gestopt aan het kasteel waar nog enkele
activiteiten plaats vonden. Na een gratis glas, aangeboden door
de gemeente, en enkele toespraken kon iedereen tevreden naar
huis fietsen. Uitbreiding van de Stille Wegen is zeker de moeite
waard.
Een Workshop in dit kader met de verenigingen van Boekt zal
plaats vinden op 2 februari 2015 in het nieuwe buurthuis ‘Den
Ubbel’.
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20 novemb
er 2014

Op 16 oktober hield de dorpsraad een speciale vergadering over de doelstellingen en organisatie
van de dorpsraad in de toekomst. Door het wegvallen van beheerstaken in 2015 was het een geschikt
moment om hierover na te denken, ideeën te verzamelen en een plan uit te werken. De vergadering
werd begeleid door Kathy Jansen.
Een belangrijk resultaat was dat de dorpsraad haar belangrijkste activiteiten gaat verdelen over enkele
werkgroepen. De leden van de dorpsraad konden hun voorkeur opgeven. De belangrijkste werkgroepen
zijn: infrastructuur, milieu en verkeer, en ‘activiteiten’. Voor elke werkgroep werd ook een ‘trekker’
gekozen.
Rond de vernieuwing van Boekt centrum (o.a. herlegging en aansluiting Borghgravelaan – Ubbelstraat,
verkaveling tegenover het Buurthuis ) is er weinig extra duidelijkheid gekomen in 2014. Dit geldt ook
voor de herinrichting van het kruispunt Ubbelstraat – Terlaemenlaan en de verbetering van de slechte
toestand van voetpaden en afrastering van de bruggen over de snelweg.
De aanleg van een aparte fietsbedding Meylandtlaan – Graaf de Theuxlaan tot aan Schootstraat is
opgenomen in planning AVW en de carpool parking komt aan afrit 27.
De jaarlijks terugkerende activiteiten (jaarlijkse hulp aan de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, Boekt
feest, Kermis, Winterhappening) waren weer een succes en zullen zeker in 2015 een vervolg krijgen.
3. Hoorzitting
Tijdens de hoorzitting is het de bedoeling dat inwoners van Boekt vragen kunnen stellen en lokale
probleempunten kunnen aankaarten. Bij de uitnodiging voor deze meeting was vermeld dat mensen
van te voren vragen konden aanreiken. In het kort worden al de vragen geschetst en visie of actie van
de dorpsraad vermeld.
Vragen vooraf:
- Bushaltes Borghgravelaan herstellen: de dorpsraad neemt dit op, maar dergelijke dingen
kunnen steeds door iedereen ook doorgegeven worden aan de gemeente via de meldingskaart
(zie website).
- Geluid Terlaemen: hier wordt aan gewerkt om minder lawaaierige motoren te promoten? Wat
is het standpunt van de gemeente en dorpsraad?
Het standpunt van de dorpsraad is dat Boekt meer last heeft van het geluid van de autostrade
dan van het circuit van Terlaemen. Maar de dorpsraad zal de vraag doorgeven aan de
gemeente.
Vragen tijdens volksvergadering:
- Wanneer krijgt de autosnelweg langs gedeelte van Boekt ook een geluidsmuur?
De gemeente heeft beloofd om regelmatig metingen te doen in Boekt. Voorlopig zijn er nog
geen metingen geweest die aantoonden dat het geluid het niveau van de norm overstijgen.
- Klachten aan de wijkagent over te hoge
snelheden in “mijn” straat.
Er worden regelmatig snelheidscontroles
gehouden op de grotere wegen.
- Bankautomaat in Boekt?
- Nieuwe wijk achter de Vlaemingenlaan:
één in- en uitgang aan de Vlaemingenlaan
kort aan de Belixstraat. Veel klachten van
de inwoners rond de Vlaemingenlaan.
- Nieuwe woonwijk tussen de Hofeinde en
de Meylandtlaan. Is het toegestaan dat de
winkels gelegen aan de Meylandtlaan ’s
morgens rond 4 uur al aangeleverd worden
zo kort bij een woonwijk?
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kwb Boekt

GEZINSWEEKEND
Het eerste weekend van oktober was het weer
zover. We trokken met 15 gezinnen naar het
Zilvermeer in Mol. Dit jaar mochten we enkele
nieuwe gezinnen verwelkomen. Vrijdagavond
was er de kennismaking met een drankje en een
hot-dog. Zaterdag trokken we de laarzen aan voor
een modderige wandeling.

Namiddag verzamelden we op het strand voor
een editie van de Kwb “Highland Games”. Er
barstte een hevige strijd los tussen de vier teams
HIGH, LAND, DOEDEL en ZAK. De dag werd
afgesloten met een gezellige barbecue.
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Na een gezamenlijk ontbijt op zondagochtend
werd nog een kleine wandeling voorzien en dan
was het spijtig genoeg weer tijd om alles op te
ruimen.

Heb jij interesse om in oktober 2015 ook met ons
mee te gaan, neem dan contact met ons op via
mail gezinsweekend.boekt@gmail.com .

Groeten,
Het gezinsweekend team.

Basisschoo
lBoekt

Hier zijn de kinderen van het eerste leerjaar,
ze beginnen vol goede moed aan dit nieuwe jaar.
Samen met de directie en alle leerkrachten wensen ze u een fantastisch jaar,
vol warmte, gezelligheid en een goede gezondheid voor elkaar.

Het inschrijven van kleuters,
geboortejaar 2013
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 23 februari 2015 t.e.m. vrijdag 6 maart 2015.
Ouders, die nog geen kind op onze school hebben, kunnen hem of haar komen inschrijven vanaf
maandag 16 maart 2015 tot en met vrijdag 3 april 2015.+
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 27 april 2015 zal de school dan laten weten of je kind al dan niet ingeschreven kan worden.
Van 9 maart 2015 tot en met 13 maart 2015 en van 20 april 2015 tot en met 24 april 2015 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
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Garage Wysmans bvba
Meylandtlaan 200
3550 Heusden-Zolder
Tel.: (011) 53 65 28
E-mail: garage.wysmans@scarlet.be
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Boekt fees
t

Ballonnen Boekt Feest tot in Denemarken!

In 2014 organiseerden we op Boekt Feest een heuse ballonwedstrijd. Alle kinderen mochten helium
gevulde ballonnen oplaten met daaraan een gepersonaliseerd retourkaartje.
De wind zat ons duidelijk gunstig dat weekend want de ballonnen zijn wel erg ver geraakt, sommigen
zelfs tot aan de grens met Denemarken!
Het doet ons natuurlijk ook veel plezier dat de vinders van de ballonnen de kaartjes hebben
teruggestuurd.
Kijk snel in de onderstaande lijst of ook jouw ballon werd teruggevonden!
Staat jouw naam erbij, dan win je een mooie prijs!
Deze kan je komen ophalen tijdens de familienamiddag van Boekt Feest op zondag 24 mei 2015!
Naam

Leeftijd

Gevonden in:

Anaïs Claes

4

Herk-de-Stad

Nette Corthouts

5

Herk-de-Stad

Mette Baerts

5

Halen

Cédric Vanhamel

9

America Limburg Nederland

Ferre Reyenders

10

46419 Isselburg Duitsland

Amelie Napy

7084AV Breedenbroek Nederland

Bastian Kenis

46399 Bocholt Duitsland

Julie Derwael

3

7121KW Aalten Nederland

Gus Philips

11

48691 Vreden Duitsland

Milana Saouticva

48691 Vreden Duitsland

Juul Vandezande

6

48691 Vreden Duitsland

Lars Rossel

8

7483 AM Haaksbergen Nederland

Von Vandenboer

2

48607 Ochtrup Duitsland

Minne Vandenberg

7

27793 Wildeshausen Duitsland

Giel Baptist

8

28357 Bremen Duitsland

Fran Lemmens

6

23860 Klein Wesenberg Schleswig Holstein Duitsland

Thomas Vandenhoudt

12

23824 Damsdorf Duitsland

Boekt Feest

2015

22-23-24 mei 2015

Ubbelvelden Boekt

Neem nu je smartphone, agenda, kalender, ... en pin alvast deze datum vast zodat je zeker aanwezig
kan zijn op het grootste feest van Boekt.
Op vrijdagavond kan je weer genieten van het programma dat de Wieze Boys presenteren en dit jaar
mag je Outback en 2 Fabiola verwachten.
Zaterdag en zondag kan je komen supporteren voor de voetballers.
Op zaterdag is er uiteraard onze wel bekende BBQ die elk jaar meer en meer volk trekt!
Je moet niet vragen hoe dat komt?!
De avond sluiten we af met een muzikaal intermezzo.
En natuurlijk zien we jullie graag terug op zondag voor de fijne familienamiddag die dit jaar rond het
thema muziek zal draaien.
Tot binnenkort, Organisatie Boekt Feest
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Sponsors

GARAGE CLAES
Meylandtlaan 179
TEL 011 53 33 21
3550 Zolder
Verkoop occasiewagens
VERKOOP
TOP
en verhuur
vanOCCASIES
wagens

Met garantie en service

MATRAS- & WATERBEDCENTRUM

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

Boxsprings

Hofeinde 14 - 3550 ZOLDER - 0478 233761

Meylandtlaan 111
3550 Heusden-Zolder
Tel.: 011 533 833

open; Di-Vr: 9-12u en 13u30-18u
Za: 9-12u en 13u30-17u / Zo-Ma: gesloten
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100 jaar Eerste Wereldoorlog
Enig burgerslachtoffer van de 1 e wereldoorlog in Zolder woonde in Boekt!
Naar aanleiding van de herdenking van de 100ste
verjaardag van de grote oorlog van 14/18, loopt in
Museum Woutershof de tentoonstelling:
“Wereldoorlog 14/18 in Zolder”.
Onze gemeente bleef in deze oorlog gelukkig
gespaard van verwoestingen, brandstichtingen
en andere baldadigheden. Het leed van onze
mensen was in grote mate gerelateerd aan de
frontsoldaten en de weggevoerden.

had het ongeluk dat hij, onbewust van het gevaar,
in deze periode van “Sperr-zeit” naar buiten
“moest” en geconfronteerd werd met de Pruisische
verkenners.
Zo telden wij één burgerslachtoffer, nog één te
veel.
Hugo Beerten

Zolder telde 108 oud-strijders waarvan er 9
sneuvelden. Verder werden 58 medeburgers
weggevoerd, die gelukkig na 220 dagen
internering opnieuw naar huis mochten.
Tenslotte telden wij 1 burgerslachtoffer. Het betreft
hier Jan Vanoppen.
Deze oude, dove man, werd in de ochtenduren
van 14 augustus 1914 bij het verlaten van zijn
woning neergeschoten door een voorbij rijdende
patrouille Duitse Uhlanen.
Hij woonde aan het kruispunt (nu de rotonde) van
Boekterheide/Heikant. Het langgevelhuis stond op
de plek waar nu “De Klimroos” is gebouwd. Jan

Gedenksteen in Zolder centrum waar de naam van Jan
Vanoppen op vermeldt staat.

Waarom heet onze straat zo?
ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT
Vroeger had deze weg volgende namen: Boekter
Kiezel, Boektstraat, en Route de Stevoort.
Reeds op de Ferrariskaart uit 1770 is deze
belangrijke weg aangeduid. De ligging was
identiek aan de huidige ligging. Er stonden toen
reeds meerdere huizen.
In 1877 was deze ‘Boektstraet’ een deel van de
Route de Stevoort, via Terlaemenlaan, maar ook
een deel van de ‘Route de Lummen’, die loopt
van Boektstraet via Sint-Quirinusstraat (huidige
Jeugdlaan) en Viverseldorp naar Lummen.
Rond 1935 was het een verharde kiezelweg,
2 rijvakken breed, met aan beide zijden een
rij bomen en daarbuiten telkens een brede
gracht. Rond 1950 is de naam gewijzigd in de
Onze-Lieve-Vrouwstraat en in 1972 werd de weg
heraangelegd.
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Oorsprong benaming:
Op de zuid-west hoek van de
Onze-Lieve-Vrouwstraat - Terlaemenlaan (in 2006
VVV kantoor) stond een schuur van de familie
Truyers met tegen de zijgevel een kapel toegewijd
aan Onze Lieve Vrouw (verdwenen rond 1955).
Met dank aan Hugo Voet, voormalig inwoner van
Boekt en lid van de Dorpsraad.

Kreabo.be

Kreabo

Kreabo presenteert Jeanne d’ Arc
soldaat, heks of heilige
Op 3, 4, 6, 10, 13 en 14 maart 2015, telkens om 20 u., brengt Kreabo het toneelspel “Jeanne d’ Arc: soldaat,
heks of heilige?” in het Kreabotheater te Boekt. Dit moderne spektakelstuk over een historisch gegeven
wordt door niet minder dan 25 enthousiaste spelers gebracht.
De naam Jeanne d’ Arc kennen velen. Minder
bekend is haar historische betekenis en bijna
onbekend is het maatschappelijke onderdeel
waarvoor zij als heilige wordt aanroepen. Toch
is het een bijzonder opvallende figuur: een
eenvoudig meisje uit een boerengat hoort
hemelse stemmen die haar de opdracht geven
de echte Franse koning op de
troon te brengen. Ze slaagt
erin de toekomstige koning
van Frankrijk en de kerkelijke
overheid voor zich te winnen en
ze zal erin slagen de Engelsen
uit Orléans te verjagen en
Karel VII in Reims tot de
echte Franse koning te laten
zalven en kronen. Eenmaal
dat ze haar niet meer nodig
hebben, wordt ze in 1431 tot
de brandstapel veroordeeld.
In 1449 vroeg Karel VII aan
de paus een nieuw proces
voor Jeanne d’Arc. Dit werd
afgewimpeld, maar in 1456
werd het oude proces toch
ongeldig verklaard en vanaf
dan werd ze geëerd als een
martelares. In 1894 werd
Jeanne d’Arc eerbiedwaardig.
In 1909 werd ze door paus Pius
X zalig verklaard en in 1920
werd ze door paus Benedictus XV heilig verklaard.
Ook Nicolas Sarkozy gebruikte Jeanne d’Arc
om zijn imago op te smukken in de loop van de
presidentsverkiezingen in 2012. Ter gelegenheid
van de 600e verjaardag van de geboorte van
Jeanne d’Arc bezocht hij de belangrijkste plaatsen
uit haar leven. Het was van 1920 geleden dat een
Franse president haar geboortedorp Domrémy nog
bezocht had. Ga d’r maar eens aanstaan! Stof
genoeg om hierrond een productie op te zetten.
En Kreabo is aan het werk gegaan. De eerste
stappen werden vorig jaar in de winterperiode
al gezet. Binnen een speciale commissie werd
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nagedacht, overlegd en uiteindelijk werd gestart
met het vastleggen van de grote lijnen. We wilden
een antwoord vinden op de vraag: Jeanne d’
Arc, soldaat, heks of heilige? Met dit gegeven
kon secenarioschrijver Trudo aan het werk.
Ondertussen is het concept vastgelegd en zijn we
al bijna twee maanden met de repetities bezig.
We kunnen nu al zeggen dat
de productie Jeanne d’Arc er
één wordt zoals er nog nooit
een in Boekt werd vertoond:
panoramische wand van 15 m
met daarop ondersteunende
grafische projecties (uitwerking
Evelien), middeleeuwse kleding
zowel voor de marktscènes als
de hofscènes (ca. een 60-tal
kledingstukken in eigen beheer
vervaardigd o.l.v. Ria) en klanken lichteffecten o.l.v. Andy en
Jelle.
Tip: op onze website kreabo.
be kunt u de evolutie van
deze productie volgen. Via
deze weg willen wij een
speciaal woord van dank
richten aan het adres van onze
sponsors: zonder deze mensen
was wat we ondertussen al
gerealiseerd hebben voor
Kreabotheater– waaronder
ook de productie Jeanne d’Arc - niet mogelijk.
Omdat deze productie, ondanks de grote
steun, toch uitzonderlijk duur blijft, moeten wij
de toegangsprijzen optrekken tot € 15. Toch zijn
er meerdere mogelijkheden tot vermindering.
Raadpleeg daarvoor onze website. De plaatsen
voor deze productie zijn beperkt: per voorstelling
zijn er slechts 50 schouwburgzetels ter beschikking.
Tickets bestellen doet u liefst via het formulier op de
website. Telefonisch kan het via het nummer
011 53 39 07 (tussen 18 en 20 uur).

Kreabo.be

Kreabo

Maak kennis met Kreabotheater
Wellicht vraagt u zich af: die praten maar
altijd over Kreabotheater, maar waar vind ik
dat eigenlijk? Het Kreabotheater is opgesteld
op het koor van de H.Hartkerk in Boekt. Het is
volledig demonteerbaar, maar het is uiteraard
niet de bedoeling dat we dat om de haverklap
doen. Verder is het nuttig dat u weet dat we dit
Kreabotheater ter beschikking kunnen stellen van
andere verenigingen –bij voorkeur van binnen
onze parochie – om aan culturele of educatieve
vorming te doen. Het theater is uitgerust met
aangepaste belichting, een uiterst moderne
en geschikte geluidsinstallatie met meerdere
microfoons, een beamer voor projecties, 50
schouwburgzetels. Verder wordt er gedacht
aan voorzieningen voor het presenteren van
kunstwerken. Dit principe wordt ondertussen verder
uitgewerkt en wanneer alles nog meer concreet is,

brengen we u op de hoogte. Maar misschien toch
eens komen kijken in uw Kreabotheater naar de
productie Jeanne d’ Arc: soldaat, heks of heilige?

Den Ubbel

Opening nieuw buurthuis Boekt
Zaterdag 13 december zwaaiden de deuren van
het fonkelnieuwe buurthuis open.
“Al van 2007 was er spraken om het oude
buurthuis te vernieuwen.” legt Jos Thielens uit.
“Het is dan ook de hoogste tijd dat het nieuwe
buurthuis klaar is.
De nieuwbouw beperkt zich echter niet tot het
buurthuis, er zijn ook vergaderzalen, de petanque
club heeft er lokalen en indoor terreinen en er zijn
ruimtes voorzien voor de tekenacademie en de
tennisclub.
Met al deze activiteiten in 1 gebouw gaat Boekt
nog meer samenhangen.
Binnen is alles al klaar, aan de buiten terreinen is
nog wel wat werk.
Er worden nieuwe sportvelden aangelegd, er komt
een speelweide en aan het buurthuis wordt nog
een mooi terras aangelegd.”
En omdat alles nieuw is werd er ook voor een
nieuwe naam gekozen. Deze kwam er na een
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wedstijd waaraan al de Boekenaren konden mee
doen. Uiteindelijk werd er gekozen voor

“Den Ubbel”
Met een mooie receptie en een knallend feestje
tot in de vroege uren is het buurthuis alvast goed
ingewijd.

BuurthuisD
en

Ubbel

DAVY THIJS RUILT HET OUDE BUURTHUIS VOOR ‘DEN
UBBEL’
‘Het voelt een beetje als afscheid nemen van je eerste lief’
Zaterdag 13 december, op de valreep van het jaar 2014, opende het gloednieuwe buurthuis Den Ubbel
officieel de deuren met een feestelijke welkomstdrink. ‘Eindelijk’, zucht uitbater Davy Thijs opgelucht. ‘Het
heeft wat voeten in aarde gehad!’ De genodigden hebben het alvast niet aan hun hart laten komen. Tot
het ochtendkrieken werd er geklonken op de nieuwe start. En de trotse cafébaas is vol vertrouwen voor
de toekomst.
Ondertussen is Davy met Anouk en dochtertje
Kyra mee verhuisd naar de nieuwe locatie. Ze
betrekken een woonst boven de nieuwe uitbating.
Een verhuis die keer op keer werd uitgesteld, van
half augustus naar
september, oktober,
uiteindelijk december.
En dan was het plots
nog flink stressen: op
goed twee dagen tijd
moest alles worden
versleept, omdat de
aannemer aanstalten
maakte om met de
sloop van het oude
Buurthuis te beginnen.
‘Dat Buurthuis was
decennia lang het
hart van ons kleine
dorp en heeft een
bewogen geschiedenis achter de rug. Negen jaar
geleden mocht ik er beginnen, toen als jongste
cafébaas van Limburg. Amper 19. Ik heb altijd
van een carrière in de horeca gedroomd en de
bescheiden spaarsom, die ik in mijn prille loopbaan
als garçon had bij elkaar gespaard, heb ik hier
geïnvesteerd.’
- Je bent zelf afkomstig van de provinciehoofdstad.
Hoe kwam je godbetert in Boekt terecht?
‘Ik werkte bij Afrit 26 in Lummen waar ik de vorige
uitbater Raf, leerde kennen. Hij vertelde me dat
hij er in Boekt een punt achter zette en ik zag
een overname meteen zitten. Of dat vertrouwen
meteen door de dorpsraad gedeeld werd, weet ik
niet. Ik was per slot van rekening nog een snotneus.
Ondertussen sta ik hier wel al negen jaar. Ik denk
niet dat iemand het in het oude Buurthuis zo lang
heeft uitgezongen.’
- Je huurde het Buurthuis al die tijd van de
dorpsraad. En had daarmee meteen een voetje
in het Boektse verenigingsleven. Bij de huidige
concessie werd die dorpsraad buitenspel gezet en
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ben je direct schatplichtig aan de gemeente. Een
goede zaak?
‘Niet voor de dorpsraad. Maar de gemeente
heeft het zo gewild. Het oude Buurthuis moet
plaats ruimen voor
nieuwe woonblokken
en ook aan de
overkant, ter hoogte
van de oude pastorie
en de petanquehal,
komt er nog nieuwe
woongelegenheid
bij. De Ubbelvelden
hebben in die
dorpsrenovatie een
nieuwe bestemming
gekregen en de
gemeente liet er De
Ubbel bouwen om
de rol van het oude
Buurthuis over te nemen.’
- Is het voor jou een goede zaak?
‘Dat valt nog te bezien. De prijs die we betalen
voor de concessie is méér dan verdubbeld. Op
de koop toe hebben we flink wat onvoorziene
investeringen moeten doen om er echt een café
van te maken: in nieuw cafémeubilair, een koelcel,
en zelfs in extra noodverlichting en stopcontacten,
want daarvan waren er amper zes voorhanden.
De woonruimte die we nu boven het nieuwe
buurthuis betrekken is ruimer dan voordien. En
helemaal naar onze zin. Maar voorlopig zijn we er
in allerijl met onze oude spullen ingetrokken. Geld
voor een nieuwe inrichting schoot eraan over. Alles
steekt in de nieuwe zaak.’
- Maar je wilde heel graag zelf deze nieuwe
concessie opnemen.
‘Anouk en ik hebben negen jaar van ons jonge
leven in het oude Buurthuis geïnvesteerd. We
hebben hier iets opgebouwd. Dat wilde ik niet
zomaar laten verloren gaan. Uiteindelijk waren er
slechts twee kandidaten voor de uitbating van De

BuurthuisD
en
Ubbel en
ik weet
dat wij
met
uitstek
de
beste

kaarten
hadden. De gemeente vraagt
een hoge prijs, maar ze hebben beloofd dat
ze achteraf met ons zullen samenzitten om één en
ander te bekijken. Als ze vaststellen dat wij bereid
zijn hier iets moois van te maken, verwacht ik dat
ze ons nog een eind zullen tegemoetkomen.’
‘Zeker. Van onze klanten kregen we al veel
complimentjes. Het beste uit ons ‘bruine café’ van
voorheen hebben we mee naar hier gebracht.
We kunnen nog steeds een assortiment van 70
streekbieren aanbieden. En sinds kort hebben we
ook een hippe gin-bar. De inrichting van het café
is helemaal zoals we ze voor ogen hadden, met
een brede toog, een moderne glazen koeletalage
en voldoende zitruimte. We beschikken over twee
vergaderzaaltjes die we kunnen samenvoegen tot
één grote zaal. De sfeer hier binnen is open, met
veel lichtinval door de grote ramen en een mooie
uitkijk op de achterliggende Ubbelvelden.’
- Waar voorlopig nog wel het terras ontbreekt…
‘Wegens geldgebrek zou de derde fase van
werkzaamheden – waarin ook een terras was
voorzien – voorlopig in de koelkast worden
gestopt. Ondertussen werd ons beloofd dat alles
vóór einde maart toch nog in kannen en kruiken
zou komen. Niet enkel het terras van 150 meter
kwadraat, maar ook de tennisvelden, drie in
totaal, de buitenbanen voor de petanque en een
speelpleintje voor de jeugd. Als de gemeente
geen woord houdt, zitten ook de tennis- en
de petanqueclub deze zomer met een groot
probleem.’
- En die zijn uiteraard een belangrijk deel van je
vaste klandizie.
Net zoals enkele wielerclubs die hier op zondag
hun uitvalsbasis hebben, de dorpsraad en andere
verenigingen die hier vergadering houden en nog
een hele rist vaste gasten. De petanqueclub had
in de oude papierhal nog zijn eigen toog. Met die
mannen heb ik hier een goede afspraak gemaakt,
zodat ze bij het ballenwerpen hun glaasje niet
moeten laten. Graag hadden we ook nog de
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Ubbel

schuttersgilde een nieuwe thuis geboden, maar
dat stond de gemeente wegens plaatsgebrek
helaas niet toe.

- Hoe zit het met je supportersclubs? Want je staat
ook bekend als een groot voetbalfanaat.
‘Sinds jaar en dag ben ik Limburgs afgevaardigde
van de Vlaamse Liverpool-fanclub. Een crème
van een club met een rijk voetbalverleden. You
never walk alone, weet je. In Limburg tellen we een
honderdtal die-hard fans. Regelmatig worden van
hieruit supportersbussen ingelegd om The Reds te
gaan aanmoedigen. Een onvergetelijke ervaring,
zeker nu er ook nog een Limburgse topdoelman
onder de Britse lat staat. Jaarlijks organiseert
het Buurthuis een fan-dag en alle belangrijke
wedstrijden bekijken we hier op groot scherm. Ook
naar de Rode Duivels trekken we regelmatig per
bus. Tijdens het WK deze zomer hebben heel wat
voetbalfans hier in het café onze nationale elf nog
aangemoedigd.’
- Zal het toch niet pijn doen als al die herinneringen
binnenkort samen met het oude Buurthuis worden
platgewalst?
‘Geloof maar dat ik een traan zal wegpinken
wanneer de afbraak wordt ingezet. Dat Buurthuis
blijft voor altijd de plek waar het voor mij begon.
Net zoiets als je eerste grote liefde. Maar ook al
verdwijnt het, de herinnering eraan pakken ze mij
niet af. Mijn vaste gasten hebben me bij vertrek
daar een mooi symbool cadeau gedaan. Zij
hebben de oude tapkraan, die er nog ergens weg
lag, bemachtigd en hem als een trofee op een
sokkel laten plaatsen. Die krijgt in de nieuwe zaak
een bijzondere plaats.’
- En daarna met de blik vooruit, op naar de
toekomst.
‘Absoluut. Hopelijk voor nog eens minstens
negen jaar. Het zou fijn zijn, mochten de
Boektenaren in de toekomst nog talrijker hun weg
naar hier vinden. Ze zijn van harte welkom.’
- Voilà, wij hebben hen bij deze meteen de weg
gewezen.
(MK)
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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

Fietsen

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

Brood- en
Banketbakkerij

SWINNEN
De Borghgravelaan 14

TEL 011 / 53.37.62

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

