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Winterhappening Boekt

Vrije Basisschool Boekt

WTC Boekt

45 jaar VK Wieze Boys

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
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Secretariaat:

boeketje.boekt@gmail.com
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Op deze rekening mogen
vrijwillige bijdragen gestort
worden als financiële steun,
waarvoor hartelijk dank!

Verschijnt 3x per jaar
op 1500 exemplaren
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Dit is het tweede nummer van de 29 e jaargang van onze Dorpskrant Boeketje. Deze
keer verschijnt het net voor het groot verlof. Na een geslaagd weekend van Boekt
Feest, dat eens te meer een voltreffer was.
Het volgende evenement in Boekt is de kermis tijdens het weekend van 25 – 26 - 27
juli. Gelieve dit weekend zeker vrij te houden. Er zal weer de nodige ambiance zijn met
optredens tijdens Boekt Live op zaterdag avond.
Voor de Dorpsraad is 2015 een overgangsjaar. Nu we geen beheeropdrachten meer
hebben, kunnen we ons volledig focussen op Boekt. We hebben in de schoot van de
Dorpsraad drie werkgroepen opgericht met elk een specifieke opdracht. Iedere Boektenaar die interesse heeft om aan een werkgroep deel te nemen kan hiervoor contact
met ons opnemen. Lid zijn van de Dorpsraad, is geen voorwaarde!
De werkgroep “infrastructuur” houdt zich voornamelijk bezig met de bezorgdheid van
veel Boektenaren dat ons kerkplein in de toekomst uitsluitend een parkeerplaats gaat
worden. De werkgroep heeft vernomen van de gemeente dat de eerste vijf jaren er
zeker nog geen plannen bestaan om aan de inrichting van het plein iets te wijzigen. De
werkgroep gaat een eigen visie op het kerkplein uitwerken, om dit daarna in de onderhandelingen met de gemeente te gebruiken.
De werkgroep “milieu en verkeer “ volgt verschillende zaken op:
•

•

•
•
•
•
•
•

Het project trage wegen dat een unieke mogelijkheid biedt, om een
aansluiting vanuit Boekt te creëren met het fietsroutenetwerk. Op 1 juni
ging hierover een workshop door met de vzw Trage wegen en de gemeente.
De nieuwe inrichting van de aansluiting Ubbelstraat op De Borghgravelaan. Hiervoor bestaan concrete plannen en de uitvoering zou wel eens
voor het najaar kunnen zijn. De bedoeling is dat het hoofdverkeer verloopt via de Borghgravelaan, dat de Ubbelstraat een haakse afslag krijgt,
en enkel nog voor plaatselijk verkeer interessant wordt.
Geluidsoverlast door de snelweg. Boekt vraagt nieuwe geluidsmetingen.
Sommige inwoners klagen van een toename van het geluid.
Het containerpark dat duur is geworden voor de inwoners.

De aanleg van een carpoolparking aan de oprit van de snelweg aan de
Terlaemenlaan.

Verkaveling achter de Vlamingenlaan zorgt voor bijkomend verkeer in de
Belikstraat, die hierop niet voorzien is.
Plaatsing van extra glascontainers.

Parkeerprobleem in het centrum van Boekt

De werkgroep “activiteiten” wil tijdens het najaar in overleg gaan met de verenigingen
van Boekt om te bekijken wat de Dorpsraad voor hen kan betekenen. De werkgroep
wil ook dat Boekt meer in het nieuws komt via de website, de krant en de sociale media.De bedoeling van de werkgroep is om het verenigingsleven in Boekt te stimuleren
en de samenhorigheid in Boekt te vergroten. Doelstelling is dat de inwoners zich echt
Boektenaar kunnen voelen!
							Jos Tielens
							
tielensjos@telenet.be
							
0498 16 55 31

Start op 1 maart
De eerste kalenderdag van
maart om 9h was het weer druk
tegenover het nieuwe Buurthuis.
Net 50 rijders boden zich aan
voor de eerste korte rit van het
seizoen. Traditioneel rijden dan
groep A en B samen, groep C
rijdt apart, en wordt het tempo
laag gehouden om het veilig te
houden. Maar eerst worden we,
al even traditioneel verwacht
bij “De Koriander” waar
zaakvoerder Marc ons vriendelijk
ontvangt met rijkelijk gesmeerde
en belegde broodjes.Een fijn
fietsjaar is weer begonnen!

Bloesemtocht eerste
zaterdagrit.
Half april verzamelden vele
clubleden aan Ten Takel
in Termolen Zonhoven
voor de bloesemtocht.
In verschillende groepjes
haspelden de rijders de
verschillende afstanden af.

Achteraf vond iedereen
elkaar terug in de sporthal,
want het aangeboden stukje
taart van de organisatie
lieten we niet links liggen.

Groep B dit jaar met meeste deelnemers.
Een prettige vaststelling is dat
groep B heel veel deelnemers
heeft in vergelijking met vorig
jaar. Enkele leden proberen het
een trapje hoger, en een paar
nieuwe leden sloten aan bij deze
groep. De sfeer is optimaal en de
nieuwe ritten worden gesmaakt.
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Highway 2015
WAUW !!! Dat is het enige wat we over onze
jaarlijkse Highway Party kunnen zeggen! Aan
de dj’s, de leidingploeg en de hardwerkende
vrijwilligers, een welgemeende dank u wel!
Natuurlijk mogen we de 1900 zotte, feestende
bezoekers niet vergeten. Ook aan hen een zeer
dikke merci! De sfeer was weer optimaal! Elk jaar

blijft het bezoekersaantal stijgen en die lijn willen
we doortrekken.
Daarom:

eSBee (Scholingsbivak)
Een deel van de leidingploeg trok tijdens de paasvakantie vijf dagen naar De Kalei in Dilsen. Dat deden
ze om een cursus over ‘hoe een betere leider/leidster zijn’ te volgen. Vernieuwde spelletjes die de leiding
zelf moest spelen, enthousiaste begeleiders die de zotte bende onder controle konden houden en
natuurlijk een mooie herinnering voor de deelnemers. Opmerking: de leiding van Chiro Boekt die op SB
ging, is nu trotse eigenaar van een animator-diploma.

Bivak (meisjes)
Ook dit jaar gaan we met de meisjes van Chiro
Boekt op bivak, maar erg meisjesachtig zal het
er niet aan toegaan op onze bivakplaats in SintNiklaas. Het thema van ons jaarlijkse kamp vol
plezier is namelijk ‘Mannen met Baarden’! Dus,
chirochicks, als jullie zin hebben
om samen met je leidsters en
vriendinnen een paar nachtjes in
een slaapzak te slapen, te spelen
en te ravotten, of eens rustig te
knutselen, aarzel dan niet om
mee te komen. Afspraak van
12-20 juli!

Baseballtornooi
(jongens)
Chiro Boekt was weer goed gerepresenteerd op
het jaarlijkse baseballtornooi van Jeugddienst
van Heusden-Zolder. Van de 12 deelnemende
jongensploegen waren er maar liefst 3 van onze
eigen Chiro! Zowel de aspiranten, de leiding als
de oud-leiding hebben hun best gedaan, maar
mochten de beker helaas niet in de lucht steken.
De leiding eindigde op een verdienstelijke 5de
plaats, gevolgd door de oud-leiding op de 6de
plaats. De aspiranten eindigden helaas op de
laatste plaats. De finale is uiteindelijk gewonnen
door KAJ Heusden.
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Bivak (jongens)
Niet alleen de meisjes, maar ook de jongens van
Chiro Boekt gaan weer op bivak van 12 tot 20
juli. Wij zullen ons kamp opzetten in Ursel, een
deelgemeente van Knesselare. Het thema blijft
voorlopig nog geheim en wordt meegedeeld
wanneer de leiding rondgaat
om de ouders te informeren over
ons bivak. Als je niet weet wat
doen in de grote vakantie: stuur
je jongens mee op bivak!

Baseballtornooi
(meisjes)
Ook de meisjesleiding en –oud-leiding hebben hun
beste beentje voorgezet op het baseballtornooi.
Van de 9 meisjesgroepen die kwamen uit Chiro
Boekt, Chiro Zolder, Chiro Heusden, Kaj Heusden,
Chiro Berkenbos en Scouts Eversel, belandde onze
leiding op een mooie 5de plaats. De sportieve
oud-leiding daarentegen ging de strijd aan tegen
de Scouts voor de 1e plaats! Het leek er dan ook
even op dat we de beker dit jaar in de wacht
konden slepen, maar helaas zorgde een nipt
verschil van slechts 4 punten ervoor dat de Scouts
toch nog wonnen. Volgend jaar gaan we voor de
overwinning!

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 ZOLDER en BOEKT op daguitstap naar
HOOGSTRATEN.
Naar jaarlijkse traditie organiseert OKRA in het
voorjaar een daguitstap naar een minder gekende
plaats in eigen land.
Dit jaar ging de aandacht naar de streek van
Hoogstraten, een grensstad en het centrum van
de aardbeienteelt in ons land.
De reis met een volle autobus ging eerst richting
Merksplas om de inwendige mens te versterken
met en stevige tas koffie en taart.
En dan ging het richting Veiling Hoogstraten, waar
duizenden tonnen aardbeien, tomaten, komkommers en paprika’s verhandeld worden.
We bezochten de diverse opslag- en verwerkingshallen en daarna de verkoopzaal, waar we even
achter de computers de verkoop konden volgen.
Ongelooflijk hoeveel hier door de tuiniers van de
streek, die aandeelhouders zijn van de veiling,
verkocht wordt
Het bezoek liep wat uit en we moesten ons haasten naar het restaurant voor een heerlijke warme
maaltijd.
In de namiddag stond een bezoek aan Hoogstraten zelf op de agenda. Interessante bezienswaardigheden waren de imposante kerk en het
mooie gerestaureerde begijnhof.
Hoogstraten is een beetje buitenland en toch ook
weer zo echt Vlaanderen. Ze moeten zich steeds
wat verweren tegen de Nederlanders die hun
langs drie zijden omringen.
Na dit bezoek was het tijd voor nog een lekkere
koffietafel, wat napraten en dan voldaan en blij
terug naar huis rijden.
Hugo Ketelslegers
Voorzitter OKRA – Zolder-Boekt.
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Voor info en lidmaatschap OKRA, kan je terecht bij
één van de bestuursleden van Boekt.
mevr. Smets Lies,
Kiewitstraat, 38 011/538226
mevr. Vanoppen Frieda,
Hofeinde, 33 011/538408
mr. Tiri Lucien,
Hofeinde, 85 011/537369
mr. Cupers Willy,
Belikstraat, 70 011/537230
mr. Henderix Roger,
H.Hartlaan, 18 011/536442

VK Wieze Bo
ys
Viert haar 45 jarig bestaan

VK Wieze Boys, de enige voetbalclub die op
grondgebied Boekt haar wedstrijden afwerkt
aan de Kongostraat, viert dit jaar haar 45 jarig
bestaan. Wanneer dit artikel ter perse gaat heeft
de sympathieke volksclub haar jubileumfeest
uitbundig gevierd met een fuif om U tegen
te zeggen. 2 Fabiola zie je niet elk jaar in ons
gehuchtje opduiken! En wedden dat er tot in de
vroege uurtjes “plankgas” werd gegeven!
ONTSTAAN AAN DE TOOG VAN DE WIEZE PALACE
Enkele lustige Wieze Palace die-hards kregen,
waarschijnlijk toen de vogeltjes begonnen te fluiten
na het stappen, het lumineuze idee om in Boekt
een voetbalclub te starten. Na een paar kannen
en kruiken te hebben volgegoten, doopten ze hun
ploeg : VK WIEZE BOYS. Initiatiefnemers Cor van de
Wieze, Constant Willems, Luc Cops, Gust Hermans
en Boyko Lubomir waagden zich de eerste jaren
van hun bestaan aan het zogenaamde “cafévoetbal” dat destijds op de Klok gespeeld werd.
EERSTE STAPPEN IN DE KLBS
Na enkele jaren brak ook bij de Wieze Boys het
competitievirus uit en waagde men de stap naar
de LCS (later LBS en nu KLBS – Koninklijke Limburgse
Bedrijf Sportbond). De geel-zwarten begonnen in
het seizoen 1974-75 in de tweede reeks. Van enige
aanpassing was geen sprake want men kroonde
zich onmiddellijk tot kampioen en zo mochten onze
Boys het jaar nadien in de elite-klasse starten.
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ZOWAAR EEN DEGRADATIE EN EEN TWEEDE PLOEG
Na jaren bij de beste ploegen van de KLBS
te hebben gehoord, luidde een pechseizoen
de degradatie naar tweede in. Het jaar 198384 staat bij vele “oudstrijders” nog steeds als
rampjaar aangestipt. Het jaar nadien al werd de
heropstanding ingeluid. Kampioen en terug waar
men niet meer weg wou en ook niet meer weg zou
geraken.
Van dan af kan je de Wieze Boys steevast in de
top van de rangschikking terugvinden met als
uitschieters kampioen in 1987, 1988, 1996 en 2005.
Deze successen en het gemoedelijke karakter
van de club wakkerden de interesse van vele
potentiële spelers aan en in 1993-94 besliste het
bestuur om een tweede ploeg in te schrijven bij
de KLBS. De tweede ploeg, kabbelend tussen
derde en tweede reeks zorgde ook voor de nodige
uitschieters. Zo werden ze runner-up tijdens de KLBS
Bekerfinale van 1996 en speelden ze kampioen
in 2010 om het jaar daarna samen met de eerste
ploeg in de hoogste reeks uit te komen.
SOCIO-CULTUREEL
Dat de Wieze Boys een hartelijke club is, staat
buiten kijf. Wie al eens naar de Kongostraat is
afgezakt, heeft dit aan den lijve ondervonden.
Zelfs een brand die de kantine in het jaar 2008
volledig vernielde veranderde hier niets aan.
De clubleden worden regelmatig
verwend met lekkere maaltijden en
ook hun familie (tegenwoordig heerst
er een baby-boom) wordt in de
watten gelegd. En dat het niet alleen
om voetbal draait, hiervan getuigt de
jaarlijkse samenwerking met BOEKT
FEEST waarvoor de Wieze Boys al
heel veel jaren op vrijdagavond een
heus evenement op poten zetten.
Op andere momenten in het jaar zijn
ook de traditionele kaartavond en
bakharingavond constanten.

VK Wieze Bo
ys
BESTUUR

Zo’n club besturen kan niet op
automatische piloot natuurlijk. Het 12
koppige bestuur onder leiding van
voorzitter Lode Beerten schuwt de
inspanningen niet om de continuïteit
van de Wieze Boys te verzekeren. Guido,
Marcel, Rikse, Daniel, Roger, Michel, Tom,
Valentin, Jeroen, Jef en Peter maken deel
uit van het fantastische team.
PRIJS IN HET JUBILEUMJAAR
Het 45 jarig bestaan van onze club heeft
de spelers gemotiveerd tot uitzonderlijke
prestaties want op paasmaandag gingen
de zwart-gelen met de KLBS Beker aan
de haal. Tegen Century Hasselt vlamden
ze er 4 tegen de netten! Met de bus
maakten de spelers, bestuur en supporters
de verplaatsing naar Boxberg om met de
beker aan de haal te gaan.

T.C. Boe
kt v.z.w.
Na de Tekenacademie, Petanqueclub en cafe ‘Den Ubbel’, is nu ook de Tennisclub op haar nieuwe
locatie gestart.
Het heeft lang geduurd en even zag het er naar uit dat het allemaal niet op tijd zou klaar zijn, maar
gelukkig konden we de terreinen toch nog in gebruik nemen juist voor de Interclubwedstrijden zouden
beginnen.
En we hebben er eindelijk een derde plein bij, wat het
allemaal wat gemakkelijker maakt bij het organiseren
van de Interclub, Clubkampioenschap, Tornooi, de
Heusden-Zolder open enz.
We liggen nu op een prachtige locatie, met een mooi
terras en rondom mooie groene beplanting.
Het Buurthuis is mooi en onze kleedkamers die er in
onder gebracht zijn mogen er best wezen.
Alles ziet er super goed uit, dus iedereen die een balletje
wil slaan is altijd welkom.
Het bestuur
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P.C.Boek
t

P.C. BOEKT ,Ubbelstraat 104, 3550 Heusden - Zolder
BARBEQUE en PETANQUE tornooi
Zaterdag 8 Augustus 2015
		
Kaarten (barbecue) te verkrijgen op de club en bij de leden
		
Tornooi start om 13h30
				
Tripletten, 4 rondes
				
Helft v.d. deelnemers hebben prijs
				
Max. 1 gefedereerde speler per triplet

3de KWINTET P.C. Boekt
Dinsdag 21 JULI 2015
		
Start: 11h.00
		
Inschrijving: 5 euro per persoon
				
Voorinschrijving, 1/3 heeft prijs
			

ZOMERTORNOOI P.C. Boekt
Zaterdag 11 JULI 2015

		

Doubletten H-H/G
Doubletten H-H/G 50+

		

		
Start: 13h.30
		
Inschrijving: 5 euro per persoon
				
Voorinschrijving, 1/3 heeft prijs
		
Inlichtingen: Daniels Ludo, Secretaris PC Boekt
				
011/53.35.80, ludodaniels@skynet.be
				Guido: 0472/245.561
Bij het interclubtreffen van Limburg hebben zowel onze dames- als
herenploeg gewonnen.
Boektenaar Gert Quetin, samen met
clubgenoot Stefan Kausse is federaal
kampioen geworden in zowel doubletals tripletvorm.
Half juni spelen ze voor de Nationale titel.
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Basisschoo
lBoekt

			

Vrije Basisschool Boekt …

				meer dan school alleen!

*

we een basisschool zijn met op dit moment al meer dan 380 ingeschreven
leerlingen?

*

we daarom 8 kleuterklassen en 12 lagere schoolklassen inrichten?

*

we een leerkrachtenteam hebben bestaande uit 2 meesters en 28 juffen?

*

dat één voor één leerkrachten uit de duizend zijn?

*

we 5 onderhoudsmensen hebben die met een hart voor onze school werken?

*

we een zeer gemotiveerd schoolbestuur hebben, dat onze school
ondersteunt en op handen draagt?

*

we een hardwerkend oudercomité hebben dat zich vrijwillig inzet voor
extra middelen voor onze kinderen? (kalender- en wafelverkoop,
familiezoektocht, kersthappening,…)

*

we een leuke website hebben (www.basisschoolboekt.be) waar je alle info,
weetjes, foto’s,… over onze school kan vinden?

*

je ons ook kan vinden op Facebook (oudercomité vrije basisschool boekt) en
‘vriend’ van ons kan worden?

*

we de laatste jaren veel geïnvesteerd hebben in digitalisatie? (digitale
schoolborden, laptops, tablets,…)

*

we volop de schoolgebouwen aan het renoveren zijn? (dubbele beglazing,
veiligheid,…)

*

we aan ‘de vooravond’ staan van de bouw van een grote sportzaal met extra
kleutermogelijkheden (eetzaal / (overdekte) speelzaal)?

*

we een schitterend schoolkoor hebben dat heel wat activiteiten opluistert?
(Kersthappening, Eerste Communie, Boekt Feest, schoolfeest,…)

*

we de laatste jaren heel wat geïnvesteerd hebben in de verfraaiing van de
speelplaatsen? (verplaatsbaar spelmateriaal, voetbalgoaltjes, speelhuisjes,
fietsjes, ballen,…)

*

we jaarlijks in januari een eetdag en in juni een schoolfeest organiseren
waar iedereen welkom is?

*

we…

*

we SUPER FIER zijn op onze school!!!				
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Sponsors
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
Boeketje
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Tekenacademie
De tekenacademie als speeltuin van de kunst
De kinderen en jongeren uit Boekt kunnen zich
in de tekenacademie week na week uitleven
in de prachtige speeltuin van de beeldende
kunst. Zeker in de nieuwbouw in de Ubbelstraat
krijgen zij volop de ruimte en de gelegenheid
om zichzelf uit te drukken met alle mogelijke
kunstenaarsmaterialen: klei, verf, inkt, papiermaché, enz., materialen die zij thuis niet vlug
zullen gebruiken. De jonge studenten leren in
de tekenacademie met hun hoofd, hart en
handen creatief uiting geven aan talloze ideeën,
gevoelens en gedachten.
De tekenacademie in Boekt werkt nauw samen
met de plaatselijke basisschool en de naschoolse
kinderopvang. Naast lessen op woensdag,
vrijdag en zaterdag, worden er sinds dit
schooljaar ook tekenlessen ingericht op dinsdag,
aansluitend op de schooluren. Er volgen intussen
al bijna 200 kinderen en jongeren tekenles in
Boekt.
Het inschrijvingsgeld in de tekenacademie
bedraagt 60 euro voor een volledig schooljaar of
42 euro als je recht hebt op sociale vermindering.
De kinderen hoeven niets mee te brengen naar
de tekenacademie, alle kunstenaarsmaterialen
zijn gratis. De hele maand september kan er
ingeschreven worden. Inschrijven kan vanaf 6
jaar. Alle kinderen mogen in september ook twee
gratis proeflessen bijwonen.
De tekenacademie geeft alle leerlingen ieder
jaar opnieuw de kans om hun kunstwerken
te tonen aan het grote publiek op bijzondere
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evenementen of kunstenfestivals. Zo vond in
het weekend van 9 en 10 mei op het domein
rond kasteel Meylandt het kunstenfestival
“Hoera, feest!” plaats, met een heerlijke mix van
beeldende kunst, muziek, straattheater en kermis.
Ook de kinderen en jongeren uit Boekt toonden
hier hun adembenemende kunstwerken op een
unieke tentoonstelling op het gras, in tenten
en strandhutten. Met hun kleurrijke fantasieën
gaven zij vorm aan een uitbundige feestwereld.
Bezoekers lieten zich betoveren door een
reusachtig bloementapijt, feeërieke lampionnen,
glunderende feesthoofden, een magisch park
vol wonderlijke feestpaleizen en een kasteel vol
fabelachtig feestplezier.

De tekenacademie doet zich steeds meer
opmerken als een kunstschool met een
oorspronkelijke en bijzonder kindvriendelijke visie,
waarbij wordt vertrokken vanuit de creatieve
talenten en unieke expressie van elk kind.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.
academie.be of telefonisch via 011/ 80 80 89.

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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Kreabo.be

KREABO

KREABO blikt tevreden terug

Seizoen 2014 – 2015 behoorlijk geslaagd
Het seizoen 2014 – 2015 was voor toneelgezelschap KREABO een rijk gevuld theaterjaar. De nieuwe
locatie van het kreabo-theater op het koor van de H.Hartkerk begint vorm te krijgen en de kerkelijke
overheid, bij monde van een vertegenwoordiger van het Bisdom Hasselt, heeft laten weten dat
het initiatief alle kansen mag krijgen om verder te worden uitgewerkt, rekening houdend met een
verantwoord gebruik van het kerkgebouw. Hiervoor zijn enkele bijkomende aanpassingen nodig. We
houden u via onze bijdragen in ‘t Boeketje op de hoogte.
‘Au bouillon Belge’

Verder nam Kreabo deel aan de Kerst-happening
2015 in zijn nieuwe vorm en waren we te gast op
het Internationaal Straat-theaterfestival in Bokrijk
2015 op 25 mei. We brachten er de farçe ‘Hoe
Suzanna haren Frans werevond’.
‘Hoe Suzanne haren Frans werevond’

Het satirisch toneelspel ‘ Au bouillon Belge’ van
Walter van den Broeck neemt de politieke situatie
in België op de korrel.
Wij brachten daarvan 4 geslaagde en druk
bezochte voorstellingen.
‘Jeanne d’ Arc’

En wat de toekomst betreft?
Eind november brengen we in het Kreabo-theater
een modern Kerstspel waarin we de draak steken
met het onbegrip binnen een familie die ter
gelegenheid van het Kerstfeest zijn hoogtepunt
bereikt.
Einde maart brengen we een toneelspel uit
het wereldrepertoiretoneel. Over stuk en
uitvoeringsdata wordt u in één van de volgende
Boeketjes op de hoogte gebracht.

Een absolute voltreffer was het toneelspel ‘Jeanne
d’ Arc’. 360 toeschouwers genoten van een
boeiend schouwspel waarin de samenwer-king
tussen de verschillende leden van Kreabo (op dit
ogenblik zijn er dat 28) zorgde voor een heel sterk
moment.
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Zin om mee te doen: acteren, knutselen,
decor uitwerken, technische ondersteuning…
U bent welkom. Neem contact op met de
verantwoordelijke via e-mail: trudo.groffi@skynet.
be
Wenst u méér te weten over Kreabo? Raadpleeg
dan zeker onze website: kreabo.be. Daar vindt u
o.a. fotoverslagen van onze activiteiten tijdens de
laatste jaren.

Leveringen hout Sint Maartenvuur 2015!
Ook dit jaar hebben we graag hout voor het Sint Maartenvuur dat doorgaat in november. De juiste
datum wordt nog tijdig meegedeeld.
Het lijkt nog lang, maar voor mensen die hiervoor hun hout willen brengen, hebben we reeds volgende tips :
•
•

•
•
•
•

Leveren van hout kan vanaf woensdag 7 oktober
Tijdstippen:
woensdag van 14 tot 18 u
Zaterdag van 9 tot 15 u.
Enkel onbewerkt hout is toegelaten
In het geval van coniferen: enkel stammen van
maximum 1,5 meter.
Geen stronken
Geen tuinafval

Schrijf het alvast in jullie agenda’s!
Voor meer informatie, neem contact op met
Frans Vanhemel: 0498 38 74 59
Jos Tielens: 0498 16 55 31

DePolitie

Hoe bereiken wij

Je kan de lokale politie op meerdere wijzen contacteren.
In dringende gevallen bel je uiteraard het best het
noodnummer 112. Op deze manier word je rechtstreeks verbonden met de dispatching van de
federale politie te Hasselt. Een ”call-taker» zorgt er
dan voor dat uw vraag naar hulp (bv. verkeersongeval, woninginbraak,..) zo snel mogelijk via een
«dispatcher» wordt overgemaakt aan de interventieploeg van de lokale politie Heusden-Zolder. Niet
verbaasd zijn dat er (dan ook) een interventieploeg van de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo ter plaatse komt ! De politie Heusden-Zolder
werkt immers sedert vorig jaar samen met deze
politiezone met het oog op een optimale dienstverlening voor de burger.
Heb je echter een niet-dringende tussenkomst of
wil je in contact komen of een afspraak maken
met een bepaalde politieambtenaar dan bel
je best naar het algemeen oproepnummer ( =
011/450.111) van de politie Heusden-Zolder.
Uiteraard kan je ook per email ( = politie@heusden-zolder.be ) in contact komen met de politie.
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Via deze weg kan je niet alleen allerlei informatie
(bv. melden van een verdachte gedragingen,
signaleren van sluikstorten,..) overmaken aan de
politie, maar kan je ook informatie vragen aan
de politie. Via dit emailadres komt u overigens
rechtstreeks in contact met de korpschef, zijnde
hoofdcommissaris van politie Geert Luypaert.
De korpschef zorgt er dan voor dat uw vraag of
melding terecht komt bij de geschikte/bevoegde
dienst (wijk, verkeer,…). Gelet op het digitale
netwerk (= buurtinformatienetwerk) dat de politie
al heeft opgezet met de bedrijven, de dorpsraden
en de handelsverenigingen, kan het gebeuren dat
uw informatie verder verspreid wordt.
U dient er wél rekening mee te houden dat het
e-mailadres niet geschikt is voor
dringende vragen en/of tussenkomsten! De korpschef houdt er
wél aan om elke mail te beantwoorden, maar kan dit niet altijd in
real time verzekeren.

Winterhappening
Zaterdag 27 december 2014 op de parking van de
Ubbelvelden
6.30 uur in de morgen. Opstaan in een wit
landschap met ongeveer 7 cm sneeuw, wie had
dat kunnen dromen. De boodschap is “parking
ruimen” vooraleer tenten op te slaan.
9.00 uur. Sneeuw gaat over in nattigheid en de
wind begint guur te worden.

12.00 uur. De parking is geruimd en stilaan begint
er een dorpje te ontstaan op de parking van de
Ubbelvelden.
16.00 uur. Met man en macht wordt er gewerkt
aan de inrichting van 8 tenten, twee chaletjes en
een podium.
18.00 uur. Het feest kan beginnen en de eerste
bezoekers beginnen toe te stromen.

Boekt

eindafrekening. Het is voor het organiserend
comité dan ook duidelijk dat het niet kan zonder
de inzet van deze verenigingen, vandaar
nogmaals deze oproep. DOE MEE!

Het enthousiasme onder de verenigingen was dan
ook voor ons verrassend. Het kader werd meer
dan ingevuld en ook het talrijk aanwezige publiek
wist dit te appreciëren. Zo was er het kinderkoor
van de vrije basisschool van Boekt, dat duidelijk
de mensen wist te boeien. Kreabo, de lokale
toneelvereniging die met haar straatanimatie ter
plaatse was en iedereen wist te amuseren. Ook
voor hen was dit een testcase, die zij na afloop
zeer positief beoordeelden. Maar ook de andere
verenigingen die niet zo in de kijker stonden,
hebben meer dan hun steentje bijgedragen.
Laat ons ze even opsommen: de Chirojongens
en -meisjes, de Boekter Petanqueclub, het
Gezinsweekend, de vrije basisschool Boekt. Ook
de kleurwedstrijd was een groot succes! Elk kind
dat een tekening had ingeleverd hebben we
kunnen belonen, dank zij een aantal sponsors. De
kinderen willen we en zullen we dan ook terug in
het middelpunt stellen in de volgende happening.
Dit jaar willen we verdergaan op dit elan en alle
hulp is terug welkom. Een aantal verenigingen
heeft zijn engagement al uitgesproken, waarvoor
nu reeds onze dank. Doch, als je er interesse in
hebt en een idee hebt, is dit van harte welkom en
hopen we dat je dat zeker uit.
Volgende editie komt eraan en zal tijdig bekend
gemaakt worden!

Zo ontstond de eerste “Winterhappening Boekt”
als opvolger van de Kersthappening. Al bij al kon
er gesproken worden van een succesvolle eerste
editie en was de gure en koude oostenwind spijtig
genoeg een beetje de spelbreker, maar daar mag
je niet kwaad op zijn in die tijd van het jaar! De
naam “Winterhappening” was alvast niet gestolen.
Samen met tal van verenigingen is alles tot een
goed einde gekomen, maar zoals iedereen weet
leer je uit elke editie en nu weten we ook wat
we volgende editie zeker niet mogen vergeten.
Hierbij is het dus al gezegd: er wordt gewerkt aan
een volgende editie en voor deze editie doen
we nu al een oproep aan alle verenigingen van
Boekt die interesse hebben. Neem deel en feest
mee. We kunnen zeggen dat de opbrengst onder
de deelnemende verenigingen verdeeld wordt
en wij zijn dan ook blij dat we alle deelnemende
verenigingen van de editie 2014 een toch wel
mooie som hebben kunnen toestoppen na de
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Mocht er interesse zijn, dan graag contact
opnemen met het organiserend comité op
volgend e-mailadres: winterhappening-boekt@
telenet.be

Speelpleinwerkin
g PAT
Speelpleinwerking
Pat vzw

Speelpleinwerking
PAT
is het speelplein voor de kinderen van
Boekt, Bolderberg, Viversel en ZolderCentrum.
vzw

Kinderen uit andere deelgemeenten of gemeenten zijn ook van harte welkom bij ons.

Elke zomervakantie zorgen we voor een leuke,
speelse en plezante vakantie voor meer dan 300
kinderen.

Voor wie?
Kinderen van 4 tot en met 14 jaar.
De kinderen zijn opgedeeld in verschillende
4-5 jarigen, 6-7 jarigen,8-10 jarigen
en 11-14 jarigen.

Waar?
Jeugdlokalen Boekt
Ubbelstraat 104/5
3550 Heusden-Zolder

Wanneer?

Ingang via de parking aan
Buurthuis Den Ubbel.

woensdag 1 juli tot en met
dinsdag 18 augustus.
Elke werkdag van 13u30 tot 17u30.
Inschrijven is mogelijk van 13u.

Prijs?
Eenmalige
€4 per jaar
&
1,50 euro inschrijvingsgeld/dag

Vieruurtje?
Vieruurtjes zoals drankjes,
snoep, chips, ijsjes... kunnen de
kinderen bij ons kopen aan een demo-

Openingsfeest in
boerderijthema
woensdag 1 juli
met springkastelen, trampolines, stormbaan, human
soccer, piratenboot, grimeren, knutselworkshop, spelenmaken, kinderdisco, friet-, hotdog- en drankkraam, infostand voor
ouders ...
en dat allemaal voor de gewone inschrijvingsprijs.
i.s.m. de gemeente Heusden-Zolder.
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Meer info
www.speelpleinwerkingpat.be
mail: info@speelpleinwerkingpat.be
tel: 0478 18 32 65 (enkel bereikbaar van juni tot en met september).
Je kan ons ook terugvinden op Facebook.

Sponsors
www.vanluyd.be

011 53 66 12 of 011 87 37 36

ENKEL OP AFSPRAAK

Mijnwerkerslaan 25
3550 Zolder
Tel. 011 - 53 73 56
Fax 011 - 53 82 67

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

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

