
Het Boeketje

De claimkaart

Hof Ter Boekt

Ziekenzorg Boekt
bezoekt klompenmuseum

Interview Jos Tielens
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En nog veel meer dat je weten wil over Boekt!!
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www.pep-en-pino.be
011 533 644

Bieststraat 100 
3550 Heusden - Zolder 

tel 011 / 53.72.71 

  www.machinevriend.be 

Doe– het– zelf– Hengelsportartiekelen
 

Gereedschappen 
IJzerwaren 

Meylandtlaan, 99  
tel. 011 / 53.30.17 

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

Bieststraat 100 
3550 Heusden - Zolder 

tel 011 / 53.72.71 

  www.machinevriend.be 

Traiteurdienst

Dagbladhandel
miranda & kurt

Meylandtlaan 119
3550 Heusden 
011 / 53.88.88

broodjes en verse koffie vanaf 05.30u

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

Openingsuren:
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Gratis bezorgd aan alle
inwoners van Boekt.
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De Kenen 15
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Lay      -out:
Vanessa Rizzuti

Abdijstraat 55
www.varidesign.be

Secretariaat:
boeketje.boekt@gmail.com

Bankrekening:
BE48 784-5261475-27

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

Verschijnt 3x per jaar
op 1500 exemplaren

HetBoeketje Dit is het derde nummer van de 29 e jaargang van onze 
Dorpskrant Boeketje. Dit betekent dat dit het laatste nummer is van 
deze jaargang. Voor de 30 e jaargang zullen we tijdens het najaar 
onze sponsors terug opzoeken voor de financiële ondersteuning 
waar we niet zonder kunnen. De handelaars in Boekt mogen dus 
een bezoekje verwachten van een lid van de Dorpsraad tijdens 
het najaar!

Ik denk dat weinig dorpskranten zo lang bestaan als ons Boeketje. 
We denken dat het nog steeds de moeite waard is, ook al dienen 
we meer aandacht te schenken aan het gebruik van de nieuwe 
sociale media.  Binnen onze Dorpsraad zouden we best een 
vrijwilliger kunnen gebruiken die op dit vlak alert en bekwaam is 
om Boekt meer in de sociale media te promoten.

Op het ogenblik dat we dit schrijven, is de herfst in volle actie. 
Onze mooie zomer is voorbij. Een zomer waarin we in Boekt kunnen 
terugkijken op een geslaagde kermis, voor het eerst aan het 
nieuwe Buurthuis Den Ubbel. Het is fijn te ervaren dat ons nieuwe 
Buurthuis erg in trek is. Tijdens het kermisweekend werd onze 
wijkinfrastructuur door de gemeente officieel ingehuldigd.  Daarbij 
werd nog eens in de verf gezet hoe belangrijk deze infrastructuur 
is voor Boekt. Het gaat niet alleen over café Den Ubbel, maar 
over een gans domein met tennisterreinen, buitenbanen voor de 
petanque, een mooi terras, en een grote parking die ook gebruikt 
wordt als kiss en ride voor de school. Ook de jeugdlokalen zijn 
beter toegankelijk dan vroeger. We mogen trots zijn op het hele 
openbare domein De Ubbelvelden achter het buurthuis.

De Ubbelvelden werden voorbije zomer ingenomen door 
speelpleinwerking PAT. Chapeau voor de jonge vrijwilligers, die hun 
vakantietijd hieraan besteed hebben.

Heel wat kinderen hebben tijdens de vakantie kunnen ravotten 
onder het waakzaam oog van deze leiding. 

Tijdens deze herfstperiode trekt het verenigingsleven zich ook op 
gang. In dit Boeketje kan je lezen over de activiteiten waarmee 
de verenigingen bezig zijn. Wij hopen ook dat de verenigingen 
optimaal kunnen gebruik maken van onze mooie vergaderlokalen 
in het  Buurthuis. Mits twee consumpties te gebruiken staan deze 
lokalen gratis ter beschikking.

Reserveren kan bij Davy en Anouk, de uitbaters van Den Ubbel.

Wij wensen u veel leesgenot in dit Boeketje.

     
     Jos Tielens
     tielensjos@telenet.be
     0498 16 55 31
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’t War hennig douwen in Daun
’t War hennig douwen in Daun
Met 18 koppels trokken we 
dit jaar naar Daun voor onze 
driedaagse uitstap. Het mooie 
Eifelhotel gelegen op een helling 
met prachtig zicht op de vallei 
gaf al snel een idee welk soort 
parcours ons te wachten stond 
de volgende dagen. Op vrijdag 
had Willy een gezamenlijk 
tochtje van 50km voorzien met 
al redelijk wat hoogtemeters. 
Op zaterdag splitste de groep 
zodat iedereen aan zijn trekken 
kwam. Op zondagvoormiddag 
werd de uitstap afgesloten met 
een wandeling naar het hoger 
gelegen meer. De reacties 
waren zeer lovend, en men sprak 
van één van de meest 

geslaagde uitstappen van de 
laatste jaren, met dank aan Willy 
en Gilberte en Freddy 
en Rita.

Hulp bij de Cycling.be classic in Diepenbeek.
Het was  op 15 augustus dat de cycling.be classic werd ingericht. Dit jaar was de startplaats in de Fitlink 
in Diepenbeek. Reeds vier dagen er voor zijn onze leden bezig met het afpijlen van de omlopen, en 

de dag zelf zijn 55 leden present op 
fietsbewaking en bevoorradingen. 
Niets dan blije gezichten, ondanks het 
mindere weer.

Zeer geslaagd seizoen bijna 
voorbij.

Het  fietsseizoen zit er weer bijna 
op, nog enkel de maand oktober 
rest ons en dan schakelen we 
weer om naar wintermodus. 
We mogen stellen dat het een 
topjaar was, en met onze nieuwe 
kledij in het vooruitzicht kijken we 
al uit naar onze eerste afspraak 
in maart van volgend jaar. Onze 
drie groepen hebben elk hun stijl, 

en iedereen weet 
wat hij of zij mag 
verwachten, fysieke 
paraatheid is de 
beste garantie voor 
vermaak.
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VK Wieze Boys
De Wieze Boys zijn weer in gang geschoten !

Na het succesvolle seizoen vorig jaar met o.a. bekerwinst voor de A-ploeg en een mooie derde 
plaats in de KLBS competitie voor zowel de A- als B-ploeg, zijn de verwachtingen hooggespannen 
aan de Kongostraat. De start voor onze A-ploeg (in Reeks 1) is alvast veelbelovend. De eerste 
competitiematchen tegen Century Hasselt en Weerstand Zonhoven werden probleemloos gewonnen. 
De B-ploeg (KLBS Reeks 2B) is, na een zwakke start, nu ook goed bezig.

Wie zin heeft in een aardig potje voetbal, een gezellige babbel en een sfeervolle derde helft, is van 
harte welkom ! De eerst volgende wedstrijden thuis zijn op 10 en 24 oktober voor de A-ploeg en op 3 en 
17 oktober voor de B-ploeg telkens vanaf 15.00 u. 

De volledige kalender  van onze twee ploegen en nog zoveel meer vind je op onze website  
www.vkwiezeboys.be.

 Jaarlijkse volksvergadering Dorpsraad Boekt
De Dorpsraad wil horen wat de Boektenaren denken over 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 ge-
meentebestuur, milieu, sociale en sportieve infrastructuur, activiteiten in Boekt.

Wanneer: Op donderdag 19 november om 20 u 
Waar: Buurthuis, Ubbelstraat 104 
Programma:

- Financieel verslag 2015 en begroting 2016

- Informatie over de werking van de dorpsraad tijdens het voorbije jaar

- Aandachtspunten voor het volgende werkjaar

- Hoorzitting

Elk idee, voorstel of opmerking is 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. 011 53 73 94, email: tielensjos@telenet.be

Volksvergadering
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Merelstraat 54

3550 Heusden-Zolder

BTW BE 0892.414.648

 

GSM Jeroen - 0477 35 74 78

jk.stukadoorswerken@telenet.be

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

ma: rustdag
di en woe:

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

do,vrij en za: 
enkel op afspraak

Auto-onderdelen
TIP TOP PARTS BVBA 

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

Leen Gernaey
Licentiate
Logopedie
Audiologie

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



   Winterhappening   
   Boekt    

Wanneer: zaterdag 19/12/2015 van 18.00 tot 24.00 uur 
Waar: Parking Ubbelvelden, aan buurthuis Den Ubbel 

Een samenwerking van: 
Dorpsraad Boekt 
Basisschool Boekt 
en de meewerkende verenigingen van Boekt 
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Een samenwerking van: 
Dorpsraad Boekt 
Basisschool Boekt 
en de meewerkende verenigingen van Boekt 

Boeketje p.7      www.boekt.be

Sponsors

Een jaar vliegt voorbij, dat is iets wat niet iedereen graag hoort. 
Vooral niet omdat je er moeite mee hebt om ouder te worden. 
Hoewel, soms heeft dit ook zijn goede kanten. We zijn namelijk blij jullie terug te 
kunnen uitnodigen voor de 2de editie van de Winterhappening. De eerste editie 
heeft ons wat stof tot nadenken gegeven en de kleine zaakjes die daar misliepen 
of de ongemakken die er waren, gaan we trachten weg te werken om er een nog 
groter feest en een nog gezelligere boel van te maken. 
Daarom nodigen wij jullie graag uit om er samen met heel Boekt een leuke en 
plezante “happening” van te maken op zaterdag 19 december vanaf 18 u.
HET moment om oude banden aan te halen en nieuwe banden te smeden.
Daarom willen we ook een warme oproep doen aan de nieuwe inwoners van Boekt 
om zeker eens langs te komen. Verschillende verenigingen die actief zijn in Boekt 
helpen mee, dus het ideale moment om kennis te maken en informatie te vragen!
Zoals vorig jaar gaan we ook de kinderen in het middelpunt van de belangstelling 
plaatsen en nodigen  we hen uit om terug mee te doen aan onze wedstrijd. Er zijn 
heel wat mooie prijzen te verdienen.
Noteer alvast de datum in uw agenda. Samen maken we er een gezellig feest van.

Groeten en tot dan.

Het Winterhappening team



  

Boeketje p.10      www.boekt.beBoeketje p.8      www.boekt.be

Hof Ter Boekt
We kennen dit gebouw, dat momenteel de thuishaven is van de gemeentelijke academie voor 

beeldende kunsten, allemaal als “Kasteel Meylandt”.
Echter dit kasteel heeft een lange voorgeschiedenis en ligt aan de oorsprong van het huidige Boekt. 
Op basis van uitgebreid speurwerk van Hugo Voet en info van meerdere websites, hebben we wat 

geschiedenis van Boekt en het kasteel bij elkaar geschreven.

Kasteel Meylandt 2009 (vooraanzicht na renovatie)    
            
De oudste gegevens uit 1385 vermelden dat een 
Leen van het Graafschap Loon toebehoorde aan 
Hendrik van Boucht met een landgoed (grote 
boerderij) “Hof Ter Boekt”, ook als “Boucht, Boecte 
of Bockte” geschreven. In dat jaar ging het geheel 
(landhuis, landerijen, een molen, een leenhof en 
een laathof) naar Arnold Fabri en echtgenote 
Beatrix van Boucht, die de leen van haar vader 
Hendrik van Boucht erfde.  
In 1575 is vermeld dat Ter Boekt behalve een 
Laathof ook een Leenhof was onder Zuylre (Zolder) 
in het land van Vogelsanck.

De naam “Milandt” werd voor het eerst gebruikt in 
1603. 
De heer de Stier werd  in 1688 eigenaar van 
Meylandt. Hij was voordien burgemeester in Luik. 
Hij breidde het uit door aankoop van omliggende 
gemeentegronden. 
Door huwelijk van de enige dochter van de Stier, 
Catherina Isabelle, met ridder Arnold de Theux, 
kwam in 1715 het landgoed in het bezit van de 
familie de Theux die ook haar inkomsten uit het 
welvarende Luik haalde. In de periode 1715-1722 
werd door hen een grondige verbouwing 
doorgevoerd van boerderij naar kasteelhoeve.  
Door systematische aankoop kreeg de Familie 
de Theux  grote stukken van Boekt in eigendom, 
en dit vooral ten Noorden van de Bieststraat – 
O.L.Vrouwstraat. 

De kaarten door Ferraris (1770-1777), zie afbeelding 
in dit artikel) bevestigen de beschrijving van het 
gebouw Meylandt.  
Tijdens de Franse Revolutie, in 1796, werd Joseph 
Mathieu Jacques de Theux eigenaar van Meylandt 
maar hij woonde in Schabroek bij SintTruiden en 
werkte in Luik als Openbaar Notaris. Gedurende 
vele jaren was Meylandt zijn buitenverblijf.
Zijn opvolger, Barthélémy de Theux (geboren op 26 
februari 1794), liet in 1842 grondige veranderingen 
uitvoeren. 

Kaart van Heusden en Boekt (TERBOUCHT) uit 1770-1777 
(Ferraris kaarten) 

Het linker dienstgebouw en de hoeve rechts 
werden afgebroken. Het kasteel kreeg de huidige 
vorm en afmetingen. Barthélémy ging er in 1873 
wonen, als hij niet in Brussel aanwezig moest zijn 
voor de politiek (hij was betrokken bij de oprichting 
van de Belgische staat en gaf mede vorm aan de 
Belgische grondwet, was eerste minister en later 
minister van Staat) of op zijn ander buitenverblijf in 
Achel verbleef. In die periode heeft het kasteel 43 
ha landerijen. Mogelijk is in die periode links een 
afzonderlijk nieuw dienstengebouw- dépendances 
- in L-vorm opgetrokken. 
In 1907 werd Albert de Theux (enige zoon van 

Hof Ter Boekt

Gereyt

Ubbersel

Ter Boucht

Kasteel 
Meylandt
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Hof Ter Boekt
Barthélémy maar 
zelf kinderloos) 
burgemeester van 
Heusden. Hij wijzigde  
aan het kasteel 
de daken van de 
zijvleugels, waardoor 
alle daken op gelijke 
hoogte kwamen met 
het mansarde dak. 
De beide vleugels 
gaven daardoor een 
torenachtig uitzicht. 
Bovenop een toren 
werd een windvaan met 
jaartal 1911 geplaatst. 
Het kasteel was 30m 

breed en 18m diep. De 
inrit voor de ‘carrossen’ 
werd  rechts gelegd. De  
vroegere toegang met 

de brug recht voor de hoofdingang met trappen 
werd afgeschaft .

Op 5 oktober 1909 tekende J. Buyssens  
(architecte-payasagiste) een ontwerp voor de 
tuinen. Na het verplaatsen van een aantal bomen 
(o.a. Japanse ceders), door ze door een sleuf te 
trekken en met kabels recht te houden, werd de 
vijver en een eilandje met duiventil aangelegd .
De slotbrug, rechts van het kasteel, kreeg 
aan de binnenzijde een smeedijzeren poort. 
Aan de buitenzijde van de inrijbrug werd de 
hovenierswoning gebouwd, die rond 1945 
bewoond werd door Victor of Door Willems. Ook 
de verder gelegen ommuurde hovenierstuin 
met serres met o.a. druivelaars en groenten, en 
de hoogstam-boomgaard werden aangelegd. 
Tussen die boomgaard en de lange zijmuur liep 
de afwateringsgracht van de beemden (nu de 
voetbalvelden van Vrijheid Zolder). 
Aan de straatingang werden 2 (ongeveer 1m 
hoge) liggende leeuwen geplaatst. In de winter 
werden ze met stro en een kist afgeschermd. Als 
de leeuwen zichtbaar waren, was mevrouw de 
gravin thuis.

Aan de overzijde van de Meylandtlaan werd 
het uitzicht verfraaid: links en rechts van de 
lange rechte dreef - nu de bochtige Kapelhof 
- werd een paal of zuil geplaatst en met zware 
kettingen verbonden. Midden in de weide werd 
een cirkel met kastanjebomen aangelegd (d.i. 
nu het ronde punt aan Kapelhof - Parklaan). Een 
andere cirkel met bomen kwam 80m ten zuiden 

van de huidige woning van notaris Van Soest. 
Waarschijnlijk werd toen ook van zuid naar noord 
de Rododendrondreef aangelegd (50m ten 
oosten van de Weigersbergstraat over het pleintje 
van Parklaan, tot Kapelhof (ter hoogte van nr. 35)). 
Door sommige mensen werden rododendrons ook 
Meylandt-bloemen genoemd .

Na het overlijden van barones Maria Goffinet, de 
echtgenote van Albert de Theux, in 1938, ging de 
erfenis niet naar zijn broers en hun kinderen maar 
naar zijn neef en diens 3 kinderen. Het kasteel en 
omgeving kwam in handen van ridder Emmanuel 
de Theux. Deze had echter geen affiniteit met 
Limburg en Meylandt.
Daarom bewoonden de heer Jonckers met zoon 
en dochter Lisette het kasteel. Notaris Ooms uit 
Beverlo was raadgever en vriend van Lisette. 
Tussen het kasteel, de vijver en de weg naast de 
beek legden ze een zwembad aan.

Tijdens WO II werden Duitse officieren ontvangen 
(ook voor de jacht), maar de heer Ooms werd 
naar Duitsland  gevoerd en keerde nooit meer 
terug.
Bij de bevrijding in 1945 verbleven Amerikaanse 
soldaten gedurende korte tijd in de hoveniershof. 
De Britse troepen bivakkeerden op de tramsporen.
De heer Louis Ernest Van Soest (1883-1960) werd 
rond 1944 aangesteld als rentmeester. Toen werd 
de conciergerie, links van het kasteel, verhuurd 
aan Dirix uit Beringen voor activiteiten van 
droogkuis. In het kasteel organiseerde  de heer 
Engelen feesten, dansavonden en ook wel pikante 
activiteiten (hotel de repos?). Tevens werden er 
wedstrijden kleiduif-schieten en motorcross rond 
de vijver georganiseerd. 

In 1949 werd de inboedel openbaar verkocht. 
De hovenierswoning aan de rechterzijde van de 
brug werd in 1950 afgebroken. De hovenierstuin 
begon te vervallen. In de periode 1950-1955  werd 
er in het kasteel een restaurant uitgebaat door 
Hambuckers uit Maastricht. Daarna werd geen 
huurder meer gevonden. Door onvoldoende 
onderhoud en water-indringing begon het kasteel 
snel te verkrotten. Vele dingen verdwenen: de 
beelden aan de achteruitgang, de duiventil op 
het eilandje en de resten van de Engelse tuin.

De eigenaar ridder Emmanuel de Theux overleed 
op 18 juni 1957. Zijn 2 broers herverdeelden met 
ruiling de eigendommen. Notaris Van Soest zocht 
een koper voor het kasteel.

Minister van Staat  
Théodore-Barthélémy 

graaf de Theux de 
Meylandt

Hof Ter Boekt



BasisschoolBoekt

Achterzijde kasteel (foto 1977) vóór de renovatie 

Na het vertrek van de familie de Theux in 1959 
werd het kasteel eigendom van de gemeente 
Heusden. Na aankoop werd eerst opgeruimd. 
De 2 leeuwen aan de ingang, de smeedijzeren 
poort aan de brug en een schilderij met koeien 
in de hal van het kasteel werden verwijderd. De 
meest noodzakelijke herstellingswerken werden 
aangevat. 
Tijdelijk was er toezicht door de toenmalige 

politieman Schraeyen, die er tevens woonde.

In de zomer van 1959  is de Mangelbeek 
opnieuw verlegd naar de huidige loop en 
moest die verdiept worden als gevolg van de 
mijnverzakkingen in de buurt en Zolder centrum.  

De kunstacademie werd in 1974 ondergebracht 
in het kasteel. In 1991 werd de vissers-blokhut 
geplaatst en werd tegelijkertijd het vervallen 
zwembad volgestort. De 2,5 ha grote Meylandt 
boomgaard werd in 1994 in beheer genomen 
door de Nationale Boomgaarden stichting  (120-
tal hoogstammige fruitbomen  o.a. appel , peer, 
pruim en kers). Tevens werd er een standbeeld 
van Barthélémy de Theux in het park geplaatst. 
Enige jaren later werd het kasteel terug in zijn 
oorspronkelijke kleuren geschilderd. 

Momenteel is het kasteel een pittoreske herinnering 
aan de rijke tijden van het gebied Terboucht 
langs de huidige N72 en is het tevens een mooi 
vertrekpunt voor een wandeling of een fietstocht 
die dan fijn afgesloten kan worden met een 
drankje aan het gezellige terras langs de visvijver.

Hof Ter Boekt

Leveringen hout Sint Maartenvuur 2015!
Ook dit jaar hebben we graag hout voor het Sint Maartenvuur dat doorgaat op 14 november aan de 
Ubbelvelden.

Voor mensen die hun hout willen  brengen, hebben we 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

Voor meer informatie, neem contact op met
Frans Vanhemel: 0498 38 74 59
Jos Tielens: 0498 16 55 31

T.C. Boekt v.z.w.
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BasisschoolBoekt
   Vrije Basisschool Boekt …

    meer dan school alleen!
Wij zijn de kinderen van het eerste leerjaar. In ons rijtje staan we ’s morgens klaar. Lezen, schrijven doen 

we al goed. We beginnen elke dag met volle moed. Cijfers en rekenen komen er ook bij.  Zo leren we de 
hele getallenrij

Hof Ter Boekt

T.C. Boekt v.z.w.
Het was een bewogen jaar voor Tennisclub Boekt vzw. Na de verhuis van onze twee pleinen en de aanleg 
van ons derde plein, is de club in volle bloei. Vele nieuwe leden hebben de weg naar onze club reeds 
gevonden. Daarom starten we volgend seizoen ook met Start 2 Tennis, dit is een lessenreeks speciaal 
ontworpen door Tennis Vlaanderen, voor mensen die nog nooit getennist hebben, maar het wel eens 
willen proberen.

Mede door de mooie zomer waren de pleinen goed bezet, er werd veel gespeeld en ook de 
lessenreeksen waren goed volzet.

De interclubploegen deden het uitstekend, met enkele ploegen die weer meestreden voor de 
gewestelijke titel.

Ons jaarlijks clubtornooi was heel druk bezet. Met onze drie pleinen gaat het nu gelukkig wat 
gemakkelijker om alles gepland te krijgen.

Dit jaar ontvangt TC Boekt ook de H-Z Open, dit is het gemeentelijk tennis tornooi dat door alle tennisclubs 
van Heusden-Zolder elk jaar georganiseerd wordt.

Gelegen aan een mooi terras, omgeven door een groene zone, gemakkelijk bereikbaar en voldoende 
parking, voor TC boekt ziet de toekomst er rooskleurig uit.

De afsluitingsfuif, samen met de Petanqueclub en Buurthuis “Den Ubbel”, die doorgaat op 3 oktober is 
een mooie afsluiter van dit eerste zomerseizoen op de nieuwe locatie.

         Het bestuur

         TC Boekt
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           Garage Wysmans bvba

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

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

Uitgebreide bierkaart

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

Uitgebreide bierkaart
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Sponsors Gemeente nieuws
Bestrijdt zwerfvuil met de claimkaart

De gemeente gaat in samenwerking met Limburg.net en OVAM, haar inspanningen voor het 
terugdringen van zwerfvuil opvoeren en wil daarom de claimkaart introduceren, maar…we hebben 
je hulp nodig!

Wie kan er meedoen?

Jij en jij…en jij ook. Iedereen die zich ergert aan het zwerfvuil in het straatbeeld en net dat ietsje 
verder wilt gaan door de handen uit de mouwen te steken. Het kan in individueel verband of in 
groep. U kunt kiezen voor een éénmalige opruimbeurt of u opgeven om meerdere malen per jaar de 
omgeving proper te houden.

Hoe kan ik meedoen?

Dit kan heel éénvoudig en heel het jaar door. Surf naar de website http://www.indevuilbak.be/claim-
uw-plek en claim een stukje grond in de buurt. Dat kan gaan om een parkje, een straat, een wijk. De 
vakjes zijn telkens 100m X 100m. Zo engageert u zich officieel om dit vakje afvalvrij te houden. U dient 
zich te registreren, dit kan via uw facebook account of via een emailadres.

Elk vakje kan door vier personen of vier teams 
geclaimd worden. Er kunnen maximum 20 
aaneensluitende stukken voor individuen en 
maximum 50 aaneensluitende stukken voor teams 
geclaimd worden. 

Ik heb een vak geclaimd, wat nu?

Neem contact op met de dienst milieu op 
telefoonnummer 011 80 80 87. U krijgt het 
nodige opruimmateriaal (afvalzakken en 
werkhandschoenen) om de vakjes op te ruimen en 
de nodige praktische afspraken worden gemaakt. 
Indien u geen computer heeft of het claimen lukt 
niet zo goed kan u ook contact opnemen met bovenstaande persoon.

Beloning

U wordt als opruimer beloond met e-portemonnee punten: 200 punten per opruimbeurt per 
geclaimd vak. Met een maximum van 6X/jaar opruimen is 1200 punten/vak. De punten worden 
toegekend aan 1 persoon of indien gewenst kunnen de punten verdeeld worden over de 
deelnemers van het team dat opruimt. U kunt dus meehelpen om uw omgeving proper te houden 
en daarbij ook nog eens punten verzamelen om leuke dingen te verkrijgen via de e-portemonnee 
(zie www.e-portemonnee.be ), zoals filmtickets, tickets voor De Lijn of een bon voor een 
scharrelkip. Nog een fijne beloning is dat u iets betekent in het realiseren van een propere buurt. 
Het sensibiliserende karakter van zwerfvuil opruimen is niet te onderschatten, uw voorbeeld wordt 
gevolgd en achteloze wegwerpers gaan tweemaal nadenken alvorens ze weer een blikje in de 
berm gooien. Doe je mee?



Matrassen en waterbedden,
lattenbodems, seniorenbedden,

kussens en dekbedden...

GARAGE CLAES
Meylandtlaan 179
3550 Zolder

TEL 011 53 33 21

VERKOOP TOP OCCASIES
Met garantie en service

Sponsors
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Matrassen en waterbedden,
lattenbodems, seniorenbedden,

kussens en dekbedden...

MATRAS- & WATERBEDCENTRUM

Hofeinde 14 - 3550 ZOLDER - 0478 233761

Boxsprings
Verkoop occasiewagens
 en verhuur van wagens

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 presenteert een modern kerstspel

Het seizoen 2015 – 2016 wordt een gevarieerd theaterjaar. De nieuwe locatie van het kreabotheater 
op het koor van de H.Hartkerk is verder afgewerkt en is nu helemaal klaar om de toneelliefhebbers te 
verwennen.  Dat het goed gaat met Kreabo bewijst o.a. het feit dat er momenteel niet minder dan 25 
spelende leden zijn aangesloten.  Heel verheugend is bovendien dat Kreabo naast een aantal jonge 
toneelspelers en -speelsters een jonge regisseur heeft gevonden die dit seizoen voor de eerste keer  
binnen ons gezelschap een regie uitwerkt.

Verrassend Kerstmis

De eerste productie heeft als thema: Kerstmis, een familiefeest. Een alledaags 
gezin maakt zich klaar om Kerstmis te vieren. Georgette, de moeder van het 
gezin, wil dat tussen haar man en zijn broer Albert de vrede wordt hersteld. 
Michel heeft daar echter geen zin in: zijn broer heeft een grote som geld 
van hem geleend en verdoet het geld aan Paula, zijn jonge geliefde. Zoon 
Jef geraakt op zijn beurt niet aan een vriendin. Is het omdat hij geen succes 
heeft, omdat hij anders geaard is, of omdat moeder iedereen afkeurt die hij 
voorstelt? Wanneer Jef na overleg met zijn vader het huis verlaat en diezelfde 
vader vergeten heeft de moeder van zijn vrouw voor het kerstmaal af te 
halen, loopt alles pas goed in het honderd. Schoonmama zal uiteindelijk toch 
verschijnen en net als iedereen zich klaarmaakt om aan de feestdis te gaan 
aanzitten, komt zoon Jef met een geweldige verrassing binnen. Echt, dit wordt 
een Kerstmis om nooit te vergeten.

Met dit stuk maakt Andy – hier op foto in het pak van stalmeester in Jeanne 
d’Arc –  zijn debuut als regisseur bij ons in de groep. Wij wensen hem veel 
succes. 

De cast bestaat uit: Enrico, Evelien, Kristof, Roland, Larissa, Dana, Ria en Albert.

Voorstellingen op 20 en 21 november en op 4 en 5 december om 20 u. Alle 
voorstellingen gaan door in het Kreabotheater op het koor in de H. Hartkerk 
van Boekt. Kaarten te bestellen via onze website: kreabo.be of telefonisch op 
het nummer 0470 17 55 60  (tussen 18 en 19 u).

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.

Straattheater in Bokrijk

Kreabo trad met succes en onder grote belangstelling op 
tijdens het Internationale Straattheaterfestival in Bokrijk op 
Pinkstermaandag 2015. Ook voor de volgende editie is Kreabo 
uitgenodigd om op 16 mei 2016 aan dit festival deel te nemen. 
Op de foto een fragment van het optreden van 2015.

Onze productie van maart, waarover wij u in een volgend 
nummer van Boeketje zullen informeren, is  ‘Het naaikamertje’, 
een werk van de grootmeester van de Franse Vaudeville, 
Georges Feydeau.

KREABO
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Ziekenzorg Boekt

Bivak
Het Chirojaar is eindelijk weer begonnen en we kijken nu al weer uit naar het bivak van volgend jaar! Het 
was dan ook een geweldig bivak het afgelopen jaar, zowel bij de jongens in Ursel als bij de meisjes in 
Sint-Niklaas.

Het weer zat heel goed mee, er is veel gezwommen en er zijn  vooral veel spelletjes gespeeld op het 
militaire domein te Ursel en in Sint-Niklaas. De laatste dagen viel het weer wel een beetje tegen maar we 
weten ons gelukkig altijd bezig te houden. 

We willen bij deze ook nog iedereen bedanken die deze editie mee heeft waargemaakt, zoals de 
kookouders,  want zonder hun hebben we tot slot geen eten, de logistiek die ervoor zorgde dat al het 
materiaal in orde was, de leiding die de kinderen elke dag weer amuseerde en tot slot uiteraard de 
enthousiaste leden!

 

Sint- Maartensvuur
Zaterdag 14 november is het weer zover, Sint-Maartensvuur! Een geweldige dag voor zowel jong en oud. 
Namiddag gaan we om 14 u van start 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.

Om 17 u begint de fakkeltocht waarin het verhaal van Sint-Maarten onder andere verteld zal worden. 
Tot slot wordt het vuur aangestoken om 18 uur en dat is dan ook het begin van een bijzonder gezellige 
avond. Er zullen 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!

Oud- en Nieuwleiding
De jongens:

Helaas moesten we dit jaar afscheid nemen van 
Brian Mechelmans, Joachim “Joost” Paternini en 
Yannick Michels. Wat zullen we hen missen... Alle 
drie hebben ze veel voor Chiro Boekt betekend. 
Daarom willen we hen bedanken voor de tijd en 
de moeite die ze in de Chiro staken. Natuurlijk 
zorgden we voor opvolging. Drie nieuwe leiders 
voor het Chirojaar 2015-2016 stonden voor de 
deur. Ze lieten de Aspiranten achter en stonden 
te popelen om zich bij de Leidingsploeg te 
voegen. Simon Van Hecke, Yoeri Michels die zijn 
broer opvolgt en Dries Jannes zijn de enthousiaste 
nieuwe leiders.

De meisjes:

De meisjes moesten dit jaar vier leidsters vaarwel 
zeggen. Loes Claes, Fran Bilterest, Tine Lamotte 
en Eva Matthys. Ook zij zullen gemist worden… 
Natuurlijk willen we ook hen bedanken voor 
de moeite en tijd die ze in Chiro Boekt staken. 
Opvolging is verzekerd. Vier nieuwe leidsters zijn 
klaar voor dit Chirojaar. Met Maud Philips, Janne 
Vanoppen, Dieuwke Raymaekers en Axelle 
Verpoorten zijn de leden in goede handen.

Bedankt Oudleiding voor de moeite en tijd! 
Welkom Nieuwleiding in de Leidingsgroep!

Halloweentocht
Zoals verleden jaren zal dit jaar de halloweentocht ook weer plaatsvinden in 
samenwerking met TC Bolderberg en dat op donderdag 5 november. Wij hopen jullie 
allemaal te verwelkomen op deze griezellige maar ook vooral gezellige avond met lekkere 
pompoensoep, een hotdog en voor diegene die zich wat moed willen indrinken zijn er 
‘borreltjes’ voorzien. 
Ps: We raden de wandelaars aan om eventueel een zaklamp mee te nemen en 
reflecterende kledij aan te trekken.
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Bezoek aan het klompenmuseum in Laakdal.
Op vrijdag 12 juni 2015 om 13.30 u verzamelde Ziekenzorg Boekt voor de jaarlijkse uitstap. Dit jaar gingen 
we naar het klompenmuseum Laakdal.

Gelukkig regelde de voorzitster een lift-bus met 
airco want de lucht was strak en blauw en de 
temperatuur steeg boven de 30 °C ! Zo werd het 
een aangename rit. We reden door het bosrijke 
gebied achter Averbode tot aan “Afspanning 
De Eik“ van vzw Kempisch Landschap. Daar 
zijn een hedendaags museum en een brasserie 
ondergebracht.

We werden opgewacht door een gids en 2 
medewerkers die ons eerst een fris glas aanboden. 
Op een groot scherm keken we dan naar een 
inleiding: het afzagen van een boom zoals dat 
vroeger gebeurde met behulp van paarden. 
Gevaarlijk werk.

De gids vertelde duidelijk hoe de klompen met de 
hand gemaakt werden en ondertussen werd het 
gedemonstreerd. Er werden allerlei herinneringen 
opgehaald zoals over het ijs glijden op klompen 
en op straf zitten met je knieën op je klompen. 

Dikkopjes vangen met je  klompen en …… drinken 
uit je klompen.

Daarna zagen we hoe klompen machinaal 
gemaakt werden. Zo werden meerdere 
exemplaren per dag gemaakt en dat mocht wel 
want, een paar klompen ging maar drie tot vier 
maanden mee.

We kregen een duidelijk beeld van het 
klompenmakers beroep in de vorige eeuw.

In het aanpalend winkeltje kon je klompen om te 
tuinieren of om bloemen in te planten kopen voor 
een schappelijke prijs. 
In de brasserie kregen we een flink belegde 
broodplank met koffie, thee of frisdrank en kon er 
gezellig na gepraat worden.

Om 17.30 u vertrokken we weer naar Boekt en 
sloten we af met een schepijsje.

Zoals iemand opmerkte “ het was een leuke, 
lekkere, leerrijke uitstap “.

Ziekenzorg Boekt

Olé Pistolé
Een heerlijk ontbijt op een zondagmorgen! Lekkere broodjes, een koffie of zelfs een glaasje cava.. 
hmmm. Het ontbijtfestijn zal plaatsvinden op zondag 29 november tussen 8.30 u en 11.30 u. Zoals elk jaar 
gaan de opbrengsten dit jaar weer naar het goede doel.  
Vorig jaar steunden we ziekenzorg en het project in Peru van onze leidster Lisa Kuppens. 

De locatie waar dit lekkere smulfestijn door zal gaan is Reitveld 7 Boekt, Heusden-Zolder, het zaaltje van 
de lagere school. Tot dan!
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Het interview
Jos Tielens 20 jaar voorzitter van Dorpsraad Boekt

‘Je thuis stopt niet aan de drempel van je voordeur’
Jos Tielens leidt al 20 jaar de Dorpsraad van Boekt. In die tijd heeft hij zijn kerkdorp enorm zien veranderen. Een 
instroom van jonge gezinnen op zoek naar een goed gelegen, betaalbare woonplaats kwam het eens landelijke 
gehucht bevolken. Jos ijverde er mee voor dat socio-culturele voorzieningen en infrastructuur die groeicurve 
zouden blijven volgen. Dat leidde nogal eens tot frustratie en spanningen met het gemeentebestuur, maar Jos is 
een taaie en geeft niet snel op. Het leverde hem het predicaat ‘burgemeester van Boekt’ op.

De dorpsraad van Boekt ontstond in 1983, als een adviesraad die ijvert voor lokale socio-culturele en sportieve 
ontwikkeling en die de verzuchtingen van de inwoners naar het gemeentebestuur toe vertolkt. Jos rolde er 
mee in toen hij in 1990, samen met Frans Vanhemel, ijverde voor de bouw van de huidige jeugdlokalen aan de 
Ubbelvelden. Die Dorpsraad onderging in de loop der jaren zelf nogal wat verandering. Met één constante: een 
voorzitter die nu al twintig jaar de scepter zwaait.

- Ruikt dat niet een beetje naar verlicht despotisme, Jos?

Jos (lacht): ‘Even nuanceren. Mijn voorzitterschap verliep wel in twee shiften. In 2000 werd ik na tien jaar 
opgevolgd door Marc Hendrickx. Toen die er vier jaar later mee ophield, stond er niemand te springen om hem te 
vervangen. Al was het niet evident, ik heb me toen opnieuw kandidaat gesteld.’

- Misschien was het net wel evident?

‘Voor mij niet. Je mag dat niet onderschatten: ik werkte voltijds, de kinderen waren nog thuis. Als dorpsraad 
waren we niet enkel een adviserend orgaan, maar beheerden we ook nog  het oude Buurthuis, ons belangrijkste 
contactpunt in de gemeente. Daar kroop veel tijd in. Op de koop toe moesten we bij de gemeente voortdurend 
aandringen om te krijgen waar onze uitdijende dorpsgemeenschap recht op had: een eigen ontmoetingslokaal, 
sport- en ontspanningsruimte. Op dat gebied is Boekt steeds achtergesteld geweest ten opzichte van de 
buurdorpen.’ 

- Onderhandelingen daarover leidden nogal eens tot frustraties?

‘In 20 jaar hebben we met verschillende bestuurscoalities moeten onderhandelen. Wat ze allemaal mankeerden, 
is een concrete visie op wijkontwikkeling. Stuk voor stuk probeerden ze de koek te verdelen en de ene te geven 
wat de andere ook kreeg. Maar naar de concrete noden van elke parochie werd zelden geluisterd.’

- Hoor ik daar de frustratie doorsijpelen over een toegezegde sporthal die er uiteindelijk niet kwam?

‘Dat dossier heeft inderdaad tot frustratie geleid, omdat gemaakte beloftes niet zijn nagekomen. Maar we hebben 
ons daar overheen gezet. Uiteindelijk besloten we dat we die bladzijde moesten omslaan en gaan voor wat wél 
realiseerbaar was. Als Frans en ik vandaag naar de nieuwe infrastructuur aan het Buurthuis en de jeugdlokalen 
staan te kijken, dan genieten we. Fier als een gieter dat we dat mee hebben mogen realiseren.’

- Volstaat het ook om van Boekt een levendige gemeenschap te maken?

‘Daar moeten we natuurlijk aan blijven sleutelen. Ons dorp ligt geïsoleerd 
tussen de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de drukke Meylandtlaan in. 
Handelsvoorzieningen liggen niet in, maar aan de rand van het dorp. 
Maar het nieuwe buurthuis Den Ubbel in het centrum is een mooie, 
multifunctionele ruimte geworden die onze dorpsverenigingen nieuwe 
kansen biedt: de petanqueclub, de tennisvereniging, de Academie vonden 
er onderdak. Het is ook een trefpunt of ontmoetingsruimte voor andere 
clubs of verenigingen. Mocht iemand dus het idee hebben om nog een 
kaartclub of zo op te richten: kom maar af.’

‘Met de nieuwe parking sluit het Buurthuis goed aan op de school en de jeugdlokalen. Daar ligt het echte hart 
van ons dorp. Onze jeugdvereniging heb ik in de loop der jaren zien opbloeien tot een levendige organisatie waar 
de kroost van Boekt zijn toevlucht vindt. Weet je dat er vandaag alleen al zoveel leiding is als de Chirojongens 
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vroeger leden telde? Ook de Kiss-and-Ridezone aan de kerk is een 
charmante oplossing gebleken voor de ochtend- en avonddrukte 
aan de schoolpoort.’

- Missen we toch nog een gezamenlijke sportruimte?

‘Ik begrijp het voornemen van de gemeente om de 
sportinfrastructuur te willen centraliseren. Wie wil sporten, kan hopelijk 

elders in onze gemeente terecht. Mogelijk krijgt de lagere school nog een sportruimte die na 
de schooluren ook zou kunnen openstaan voor onze inwoners. Maar ik denk dat de vele activiteiten die er de 
voorbije jaren zijn opgezet nu een belangrijker lijmmiddel voor de Boektenaren zijn: de Sint-Maartensviering, de 
Kersthappening en niet te vergeten Boekt Feest. De kermis, die zo goed als verdwenen was, is vandaag zowat de 
meest levendige van de gemeente. En daar heeft de Dorpsraad een belangrijke rol in gespeeld.’

- Met jou op kop.

‘Ik ben maar een radertje. Onze Dorpsraad heeft in al die jaren wel wat stormen doorstaan. We tellen vandaag 
minder leden dan voorheen, 18 in plaats van 24. Maar we zijn ook verjongd, en dat is een goede zaak. Bovendien 
werken we sinds oktober in een andere, vlottere structuur en heeft een gemeentedecreet op Vlaams niveau ons 
in middels alle beheersfuncties uit handen genomen. We kunnen de toekomst aan. En als voorzitter heb ik het 
veel gemakkelijker nu. Mocht iemand zich morgen geroepen voelen om mij als verlichte despoot op te volgen: stap 
gerust naar voren!’ (lacht)

- Dan heb jij tijd zat voor andere dingen, nu je ook met brugpensioen bent.

‘Ach, ik zal wel altijd bij het dorpsleven betrokken blijven. Zeker het onderhoud van de jeugdlokalen wil ik, samen 
met Frans, voor mijn rekening blijven nemen. Maar ik krijg mijn tijd wel om, ja. 
Met kompanen van de vroegere Sint-Annagilde op zondag een balletje gooien 
op de petanque, driemaal per week in de ochtend gaan joggen met Frans…’

- En op de gitaar tokkelen, met de folkies van Botswing.

‘Inderdaad. Al 17 jaar spelen we meezingers en traditionals uit de Keltische 
folktraditie. Dat is destijds gegroeid uit het kerkkoor van Eversel, maar stilaan 
haalde het instrumentale het van het vocale. Ik ben een kind van de jaren ’60, 
een ouwe hippie als je wil. Ik heb de hoogdagen van het Heusdense folkfestival 
nog beleefd. Pas op mijn achttiende kreeg ik zelf een gitaar en daar heb ik als 
een bezetene op leren spelen. Vandaag zijn we nog met vijf muzikanten en een 
klankman. In onze groep speelt een violist en een doedelzakblazer. Behalve de 
gitaar, betokkel ik nog de Ierse bouzouki en de banjo. Jaarlijks verzorgen we 
een twintigtal optredens, met heel veel plezier.’

- Dan moet er natuurlijk ook flink gerepeteerd worden?

‘Wekelijks. Nu ik wat meer tijd heb, speel ik ook nog begeleidingsgitaar in een 
flamencogroep. En wat ik het liefst van al doe: elke maand het geheugenkoor 
van Dagcentrum De Brug in Heusden muzikaal begeleiden. Met herkenbare, lichte deuntjes trachten we er de 
zorgbehoevende en dementerende bejaarden wat op te beuren.’

- Typisch Jos. Altijd klaar om mensen in zijn omgeving te engageren of te amuseren.

‘Mijn vader zei altijd: “Je thuis, Jos, dat stopt niet aan de drempel van je voordeur”. Ik ben dat blijven onthouden. 
Meer mensen van mijn leeftijd zouden zich moeten engageren om in hun omgeving een hand uit de mouwen 
te steken, in plaats van thuis zelf te zitten wegkwijnen. Het geeft zoveel voldoening en je krijgt er ook veel voor 
terug.’

- Zo is dat Jos. En voor ons mag je er rustig nog eens twintig jaar voor gaan!

Het interview Jos Tielens
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