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jaar!

nieuwe voorstelling KREABO

En nog veel meer dat je weten wil over Boekt!!
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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
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broodjes en verse koffie vanaf 05.30u
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Op deze rekening mogen
vrijwillige bijdragen gestort
worden als financiële steun,
waarvoor hartelijk dank!

Welkom in deze eerste editie van de dertigste jaargang van dorpskrant Boeketje.
Fantastisch dat dit in Boekt mogelijk is; dertig jaar een dorpskrant uitbrengen
met telkens nieuws uit onze wijk. Een welgemeende proficiat aan allen die dit
mogelijk gemaakt hebben; zowel de redactieleden, sponsors als mensen die
artikels geschreven hebben.
We zijn ervan overtuigd dat een dorpskrant zoals Boeketje nog steeds belangrijk
is naast het gebruik van de nieuwe sociale media via internet. Op deze manier
krijgt iedere Boektenaar drie keer per jaar nieuws van dichtbij in de brievenbus.
Vanaf vorig jaar hebben we in de Dorpsraad drie werkgroepen geïnstalleerd.
Naast de werkgroep milieu-verkeer en infrastructuur, is er de werkgroep
activiteiten. In deze werkgroep hebben we als doelstelling het ondersteunen
van activiteiten die door de verenigingen georganiseerd worden. Ook willen we
dat de activiteiten die in Boekt doorgaan meer in beeld komen. Soms vragen
mensen zich af of er nog veel verenigingen zijn in Boekt, en of er wat te beleven
valt in onze wijk. Daar wil de werkgroep iets aan doen!
We hebben ons voorgenomen om dit jaar met elke vereniging gaan te praten
hierover.
Uit de contacten die we tot nu toe hadden, blijkt duidelijk dat elke vereniging
graag bekendheid heeft over wat ze organiseren. Dit om zo veel mogelijk
deelnemers aan te trekken voor de activiteiten maar ook om op die manier
mensen te vinden die een bestuursfunctie willen opnemen.
We willen als werkgroep nog verder alle verenigingen contacteren en zullen
nadien bekijken hoe we vanuit de Dorpsraad ondersteunend kunnen zijn.
Eén zaak is echter nu reeds duidelijk: Boeketje kan hierbij een belangrijke
rol vervullen. We zijn ervan overtuigd dat veel meer dan nu verenigingen
hun activiteiten kunnen bekend maken via de dorpskrant. Ook kan meer
gerapporteerd over activiteiten die plaatsvonden. Dit blijven aandachtspunten
voor de toekomst.
In dit Boeketje vind je ook het verslag van de druk bijgewoonde
volksvergadering in buurthuis Den Ubbel. De werkgroep verkeer-milieu had
schepen Lode Schops uitgenodigd om hun vragen te beantwoorden. Hieruit
bleek dat de plannen concreet zijn om het kruispunt Terlaemenlaan/Ubbelstraat
veiliger in te richten. Ook de bocht in de O.L.Vrouwstraat wordt veiliger
gemaakt. We kijken uit naar de realisatie hiervan.
De afbraak van de oude bibliotheek zal tijdens het voorjaar van 2016 doorgaan.
De aansluiting Borghgravenlaan/Ubbelstraat wordt eveneens heraangelegd. Dit
met de bedoeling om het centrum van Boekt verkeersveiliger te maken. Reeds
enkele jaren wordt dit werk ons beloofd. We zijn benieuwd of het er dit jaar van
gaat komen.
Jammer genoeg werd de aanleg van een apart fietspad op de Meylandtlaan/
Graaf De Theuxlaan nog niet weerhouden voor volgend jaar. Hopelijk is dit iets
voor het jaar nadien.
De overige punten lees je in het verslag van deze boeiende volksvergadering.

Verschijnt 3x per jaar
op 1550 exemplaren
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De punten die tijdens de hoorzitting aan bod kwamen, vormen voor de
Dorpsraad actiepunten voor het volgende werkjaar.
Veel leesgenot in dit Boeketje!
					
Jos Tielens
					tielensjos@telenet.be
					
0498 16 55 31

WTC Boekt

Het jaar 2015 werd goed afgesloten en 2016 werd meteen
heel actief gestart.
Graag laten we u mee genieten van onze activiteiten.

Seizoensafsluiting met brunch
Op onze jaarlijkse brunch in zaal De Weyerman werden onze rittenkampioenen gehuldigd. Voor het
eerst was er een klassement voor de
dames.
De kampioen met het meest gereden
ritten werd de altijd enthousiaste Tiziana
Pasquale . Bij de heren waren er twee
winnaars met het grootst aantal ritten.
Freddy Klingeleers en Romain Hulmans
moesten de titel delen. Als prijs mochten
zij een waardebon van fietshandel
“Bike Inn” in ontvangst nemen. Romain
was helaas afwezig.

Goed gemutst door de winterperiode.
Door het zachte weer
gedurende de winterperiode tot
januari werden onze winterritten
amper verstoord. Week na
week reden de twee groepen
behoorlijk wat kilometers. Een

goede basis voor het komend
fietsseizoen is gelegd. De eerste
zondag van maart starten we
ons seizoen 2016.
Met een nieuwe website
www.wtcboekt.be en kledij ziet
het er alvast veelbelovend uit.
Mooie ritten staan
geprogrammeerd en voor onze
driedaagse trekken we naar
Friesland richting elfstedenronde.
Nieuwe leden kunnen zich
aanmelden bij secretaris

willy-janssen@hotmail.com of tel
011 533768

WTC - KWB Boekt Groep Di Angeli
Onze groep heeft een fantastisch 2015 achter de
rug met als hoogtepunt onze 3-daagse naar de
Vlaamse Ardennen. Er zaten
een aantal venijnige klimmen in
het parcours, maar we hebben
het allemaal goed gehaald.

Het nieuwe jaar is
ondertussen weer ingezet
met onze traditionele
nieuwjaarsreceptie met
aansluitend onze Algemene
Vergadering.

Op de jaarafsluiting (geweldig
kerstfeest) werden zowel de
clubvrouw als -man gevierd.
Het was zeer gezellig.

Nieuwe leden zijn steeds
welkom en kunnen zich
aangeven bij de secretaris
via email gilbert.baptist@
skynet.be of telefonisch op nummer 0495/823327.
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VK Wieze Bo
ys
Na de winterstop is de A-ploeg alweer enige weken geleden gestart met de tweede helft van het
seizoen 2015-2016 in reeks 1 van de Koninklijke Limburgse Bedrijfssportbond (KLBS).
Momenteel (bij het schrijven van deze tekst) staan ze in het klassement op de eerste plaats vóór RP Products en Kotem Vrij Vooruit (Kotem VV). Wij hopen uiteraard dat ze deze positie kunnen behouden.

Het zou daarom fijn zijn indien vele mensen onze ploeg komen aanmoedigen. De twaalfde man hebben we echt nodig. Voor diegenen die ons nog niet weten te vinden, hier het adres: Kongostraat, 3550
Heusden-Zolder. Na de match kan je terecht in de gezellige bar om wat na te praten en een glaasje te
drinken.
Hierbij de kalender. Behalve de bekerwedstrijden worden er nog 4 wedstrijden thuis gespeeld.

Boeketje

13/02/2016

15:00

FC Tamara

VK Wieze Boys A

20/02/2016

15:00

VK Wieze Boys A

FC Cosmos Spouwen

27/02/2016

15:00

FC Berg

VK Wieze Boys A

5/03/2016

16:00

VK Wieze Boys A

UD Barcelona

12/03/2016

15:00

VK Wieze Boys A

Kotem VV

19/03/2016

15:00

Palmaers Bilzen

VK Wieze Boys A

26/03/2016

15:00

2/04/2016

15:00

VK Wieze Boys A

SV De Conde

9/04/2016

15:00

RP Products

VK Wieze Boys A

5/05/2016

15:00
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BEKER

FINALE KLBS BEKER

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

Boeketje

p.6

www.boekt.be

Basisschoo
lBoekt

Het inschrijven van kleuters, geboortejaar 2014
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 15 februari 2016 t.e.m. vrijdag 26 februari 2016.
Ouders, die nog geen kind op onze school hebben, kunnen hem of haar komen inschrijven vanaf
maandag 7 maart 2016 tot en met vrijdag 25 maart 2016.
De inschrijving van je kind kan eventueel uitgesteld worden omdat de school verplicht is om voorrang te
verlenen aan kinderen die aan bepaalde kenmerken voldoen.
Vanaf 18 april 2016 zal de school dan laten weten of je kind al dan niet ingeschreven kan worden.
Van 29 februari 2016 tot en met 4 maart 2016 en van 11 april 2016 tot en met 15 april 2016 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

Boeketje
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Vrije Basisschool Boekt
Reitveld, 7
3550 Heusden-Zolder
Tel. 011/ 53 78 69
www.basisschoolboekt.be

Volksvergaderin
g

Verslag Volksvergadering 19/11/2015
Jos Tielens opent de vergadering, het is zijn 21ste
keer …

Werkgroepen binnen de dorpsraad:
aandachtspunten en realisaties
De dorpsraad is in 2015 gestart met taken te
verdelen over 3 werkgroepen. Elke werkgroep
definieert hoofdaandachtspunten en koppelt daar
acties aan. Hiervoor komen de werkgroepen apart
samen en worden acties ter realisatie ondernomen.
De voortgang van de activiteiten wordt gedurende
het jaar terug gekoppeld in de vergaderingen van
het dagelijks bestuur en de algemene vergadering.
Per werkgroep
samengevat.

werd

dit

op

de

hoorzitting

Werkgroep Infrastructuur : Johan Philips geeft de
toelichting

Financieel verslag
Het was een ander jaar dan voorheen, de inkomsten
uit de verhuur van het buurthuis zijn weggevallen
evenals de daarmee gepaard gaande kosten.
Daarom heeft de dorpsraad een afwachtende
houding aangenomen op financieel vlak. Het
financieel verslag wordt goedgekeurd zonder
opmerkingen.

Algemene activiteiten 2015
- Nieuw buurthuis : de werken zijn afgerond. Op 25 juli
2015 was de officiële inhuldiging. Nu is de dorpsraad
niet meer verantwoordelijk, maar dringt wel aan op
een evaluatiecommissie.
- Project trage wegen : Er was een actiedag
op 18/10/15. Op 12/12/15 om 14u vond er een
“plenumvergadering” plaats in ZLDR luchtfabriek.
Over de Trage wegen vindt u elders in dit Boeketje
meer uitleg
- Jaarlijkse hulp op de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente.
- Boekt Feest
- Kermis
- De Winterhappening op 19/12/15
- Het Boeketje is 3X verschenen, het was de 29ste
jaargang, dus volgend jaar de 30ste jaargang …
misschien er iets speciaals van maken ?
- Website www.boekt.be
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Het plan is om het Kerkplein te herwaarderen wat
een meerwaarde zal zijn voor elke Boektenaar. Er
zijn wat wilde plannen geopperd, de werkgroep is
terug samengekomen. Er is ook een inventarisatie
gedaan van wat er aanwezig is. Er zal ook bekeken
worden wat de kosten zullen zijn van dit project.
Gedacht wordt aan banken, hagen enz. Daarna
zal er naar de gemeente getrokken worden met
een voorstel.
Werkgroep Activiteiten : Jos Tielens geeft deze
toelichting.
Wat willen we?:
- Promotie van heel wat activiteiten
- Ondersteunen van een bloeiend verenigingsleven
Hoe gaan we dit aanpakken ?
- Boekt meer promoten in de pers en op de sociale
media
- Overleg met de verenigingen
Werkgroep Milieu en Verkeer : schepen Lode

Volksvergaderin
g

Schops geeft toelichting over een aantal punten
die lopen of zullen aangepakt worden.
1.

Verkeer

Fietspad op de Meylandtlaan

Aansluiting Borghgravenlaan / Ubbelstraat
Het afgesloten gedeelte zal terug opengemaakt
worden.
De snelheid moet verminderd worden t.h.v. het
buurthuis en de school.
De bushaltes gaan in de bocht komen, dit wordt
ook gedaan om de snelheid te beperken.
In de andere richting is er niets voorzien om de
snelheid te beperken.
De afbraak van de oude bibliotheek is voorzien
voor 2016 van zodra de weersomstandigheden
beter zijn.
Kruispunt Terlaemenlaan / Ubbelstraat
Om de zichtbaarheid te verhogen en de zwakke
weggebruiker beter te beschermen zijn voorzien:
installatie van een middenberm, verkeersdrempels
en een visuele versmalling van de rijweg.
De onteigeningsprocedures zijn lopende. Begin van
de werken is voorzien voor 2016.
Bocht O.L.Vrouwstraat
Ook hier zouden stukken onteigend worden.
De vraag wordt gesteld waarom er niet een
gedeelte afgesloten kan worden.
Wat de timing betreft geeft Lode Schops aan
dat aanbesteding lopende is. Volgens de
buurtbewoners zouden er nog geen metingen
uitgevoerd zijn.
Ubbelstraat
Volgende vragen werden gesteld :
- Voorrang van rechts ? Hier is men geen voorstander
van. Belangrijke reden is dat er op de Ubbelstraat
een fietspad ligt waardoor het dan gevaarlijk wordt
voor de fietsers.
- 30 km/u zone in de Ubbelstraat van aan de
Borghgravenlaan tot voorbij de kerk ? Hierover
is nog geen beslissing genomen. Dit wordt nog
bekeken.
- Zebrapad in de Ubbelstraat t.h.v. Reitveld ?
De gemeenteraad heeft het politiereglement
hieromtrent reeds goedgekeurd. De vraag kwam

Boeketje

p.9

net te laat. ,Dit moet zeker terug opgenomen
worden.
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Er is geen betoelaging van de fietspaden omdat
het mobiliteitsplan in herziening was en niet is
goedgekeurd. De projecten hierrond zijn opnieuw
ingediend bij de provincie maar het zal niet voor
2016 zijn. De aanvragen zijn wel ingediend.
Carpoolparking Terlaemenlaan / Snelwegstraat
aan afrit 27
De aanbesteding is gebeurd.
2.

Milieu

Plaatsing glascontainers van Limburg.net
Er was gevraagd om ondergrondse glascontainers
te installeren in de buurt van de kerken, maar
Limburg.Net heeft laten weten dat enkel steden
hiervoor in aanmerking komen.
Geluidsoverlast autostrade
Op 13/10/2013 zijn de laatste metingen uitgevoerd
en daaruit bleek dat de geluidsgrens niet
overschreden werd.
In de lente zullen extra
geluidsmetingen uitgevoerd worden.
De Claimkaart
Dit is een project om zwerfvuil terug te dringen.
Hiervoor is de hulp van de inwoners nodig. Men kan
een gebied claimen om op dat plekje het zwerfvuil
op te ruimen. Hiervoor worden punten toegekend
en in ruil hiervoor krijgt men dan cadeaus (vb.
kippen, filmtickets, …). Dit kan individueel of in
groep gebeuren.
Vierhoek Ubbelstraat – Poelenstraat - Terlaemenlaan
Er zijn geruchten dat er in dit binnengebied
plannen zouden zijn om te verkavelen. Dit wordt
niet bevestigd.

Vragen in de hoorzitting
Na de pauze en de traktatie van de dorpsraad
was er de gebruikelijke hoorzitting.
Hieronder volgt een korte samenvatting van de
vragen en antwoorden.
Er werd gesproken over het promoten van
de activiteiten in Boekt, maar wat met de
parkeergelegenheid in Boekt ?
Dit is een heikel punt dat elk jaar terugkomt. Er zijn
mogelijkheden om bij evenementen bepaalde

Volksvergaderin
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Fietspaden Meylandtlaan – Kasteel van Meylandt en
oversteekplaats voor ﬁetsers en voetgangers? Hier
zal een fietseiland geïnstalleerd worden maar, zoals
reeds vermeld, is het mobiliteitsplan in hetziening.
Snelheidsbeperking
Ubbelvelden?

op

de

parking

van

de

Is er een mogelijkheid om “ezelsruggen” te plaatsen
op de parking ? Er blijken ook veel jongeren op
de parking te komen aanrijden met aanzienlijke
snelheid. Ook zouden er louche zaken gebeuren op
het einde van de parking.
Wat is het effect van de carpoolparking op het
kruispunt ?
politiemaatregelen te vragen om een tijdelijke
oplossing te regelen.

Aanleg pad
Poelenstraat?

Installatie Bancontact?

De VZW Jeugdwerking heeft dit domein in concessie,
de vraag zal aan hen gesteld worden.

Dit is ook een punt dat elk jaar terugkomt. Blijkbaar
zijn de kosten zo hoog dat de investering niet
opweegt t.o.v. het eigenlijk gebruik. In Zolder en
Viversel zijn er nog Bancontactautomaten, maar
die zullen op termijn ook verdwijnen omdat er meer
en meer elektronisch betaald wordt.

van

de

Ubbelvelden

naar

de

Oplaadpunt voor elektrische ﬁetsen aan Buurthuis
“Den Ubbel” ?
Dit is een interessant punt om mee te nemen in de
vergaderingen van de dorpsraad.

Gemeente nieuw
s

Nieuwjaarsreceptie Heusden-Zolder

Traditiegetrouw werkte Dorpsraad Boekt mee bij de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur op
2 januari op het Heldenplein. Boekt was zowel voor als achter de toog actief aanwezig. Het werd weer
een gezellig feest waar de mooiste en liefste nieuwjaarswensen werden gedeeld.

Boeketje
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Trage we
gen
Trage wegen vind je overal. Ze zijn bedoeld voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer. Fietsers en
wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Trage wegen zijn belangrijk
voor lokale recreatie en mobiliteit. Bovendien hebben ze vaak een historische of culturele meerwaarde
én ze helpen planten en dieren overleven in dorpen en steden.
De gemeente werkt al enkele jaren actief rond het thema trage wegen, samen met de verschillende
dorpsraden, en onder begeleiding van Trage Wegen vzw. Dankzij de hulp van heel wat vrijwilligers werd
in 2012 - 2013 de toestand van alle wegen en paadjes in kaart gebracht. Met die inventaris als basis werd
het netwerk grondig geanalyseerd en geëvalueerd. In 2014 – 2015 vonden 7 workshops plaats waarin
op zoek werd gegaan naar kansen voor opwaardering, verbetering en herstel. Dit heeft geleid tot een
selectie van prioriteiten die in de toekomst gefaseerd aangepakt zullen worden. Dat is uiteraard een
goede zaak want zich verplaatsen langs trage wegen is veiliger, plezieriger én gezonder!
Op 12 december vond een open plenumvergadering plaats in de Luchtfabriek. Elke Dorpsraad bracht er
zijn prioriteiten naar voor.
Voor Dorpsraad Boekt zijn volgende verbindingen prioritair
1.

De verbinding tussen Beemdsteeg en het fietspad op het oude kolenspoor. Dit kan gerealiseerd
door de verbetering van de holle weg in het verlengde van Beemdsteeg en doorgang tot aan
het routeke. Daar kan een oprit gemaakt naar het fietspad. De verbinding met Ubbersel kan hier
verbeterd door de toegankelijkheid te verbeteren van de brug onder het fietspad.

2.

De verbinding via Meulkens naar het fietspad en Eversel. Het pad tussen Driesstraat en Meulkens
dient verbeterd.

4.

Realisatie van een veilige oversteekplaats aan de Graaf De Theuxlaan ter hoogte van Kapelhof.

3.

Er kan een wandelpad gerealiseerd vanaf het kanaal, langs de Mangelbeek via Kayenberg tot
aan het kasteel van Meylandt

In een volgende fase van het project zal de gemeente kiezen welke trage wegen zullen verbeterd
worden. Wij hopen dat de prioriteiten uit Boekt zullen weerhouden worden!

Boeketje
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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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Straatnamen Oude Schans en de Wallen.
Een herinnering aan de Boekter Schans
In 1770 bestond er een schans halverwege tussen Hofeinde en het kruispunt O.L.-Vrouwstraat-de
Borghgravelaan. Het terrein was ongeveer 60 bij 60 meter.
Een schans was vaak een militair verdedigingswerk, maar schansen werden ook gebruikt door de
bevolking. Zo ook in Boekt. Het was een eenvoudige ruimte met een bescherming er rond waarbinnen
mensen en vee tijdelijk bescherming zochten tegen ronddolende en plunderende groepen soldaten of
bandieten.
Het is niet exact bekend wanneer de heer van Vogelsanck de toelating gaf voor de bouw van de
schans in Boekt. Op kaarten van 1840 is chemin nr. 149 met naam ‘Maey(?)steeg’ de toegangsweg naar
de schans langs de noordzijde, vanuit de O.L.-Vrouwstraat en de Klokstraat.
Op de schans was er een gebouw van 12 bij 10m (zie houtskooltekening).
De schanswoning had als natuurlijke bescherming in het zuiden
en het westen een beek, de Winterbeek of Schansbeek. Aan
de noord- en oostzijde is onduidelijk wat de bescherming was.
Waarschijnlijk waren dat struiken en een brede gegraven gracht.
De Winterbeek was vroeger niet alleen belangrijk voor de
verdediging van de schans. Ze diende later ook als afvoer. Het
plein waar nu de bibliotheek staat zou meermaals onder water
hebben gestaan.
In 1950 stond er op de hoek van de Oude Schans en de O.L.Vrouwstraat een kapelletje, dat verplaatst werd naar het plein op
de Wallen. Verkaveling van dat gebied zoals we het nu kennen,
gebeurde rond 1970. De huidige Oude Schans loopt wellicht
midden over, dan wel zijdelings langs wat vroeger de schans was.
De straat De Wallen loopt vermoedelijk ‘dood’ tegen de vroegere schanswallen.
Dankzij de keuze van de huidige straatnamen bij de verkaveling blijft de herinnering aan die tijd steeds
levend.
(deze tekst is op basis van info van H.Voet)
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Sponsors

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

Boeketje

p.14

www.boekt.be

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

MATRAS- & WATERBEDCENTRUM

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

Boxsprings

Hofeinde 14 - 3550 ZOLDER - 0478 233761

Kreabo.be

KREABO
Het belang van Ernst

Op 11, 12, 17, 18 en 19 maart 2016 brengt Kreabo in het Kreabotheater in de H.Hartkerk van Boekt het
toneelspel ‘Het belang van Ernst’ van de Ierse toneelauteur Oscar Wilde. Het stuk voert ons terug naar de
Victoriaanse tijd, een tijd van preutsheid en hypocrisie.
Enfant terrible, Oscar Wilde, schreef met ‘The importance of
being Earnest’ niet alleen zijn laatste stuk, maar ook één van
de meest bekende Engelstalige komedies. Deze hilarische
theaterhit werd voor het eerst opgevoerd in 1895 te Londen,
maar blijft tot op de dag van vandaag een inspiratiebron
voor verschillende theatergezelschappen die het stuk
bewerkten en opnieuw opvoerden. De laatste jaren wordt
het stuk ook in Vlaanderen door zowel professionele als
amateur-gezelschappen gespeeld. Wij van Kreabo vonden
dat we niet mochten achterblijven en plaatsten het stuk met
veel plezier op ons repertoire. Ondertussen wordt er door ons
stevig gewerkt om ons publiek een onvergetelijke
toneelavond te bezorgen.
‘Het belang van Ernst’ speelt zich af in de Victoriaanse tijd.
Centraal staan twee homo-vrienden: de op het platteland
levende Jack en de in de stad wonende Algernon.
In hun poging om, zoals het Victoriaanse patroon dat
voorschrijft, een geliefde te veroveren, sukkelen zij van de
ene verwarring in de andere. In hun drang om aan hun
saai en burgerlijk leventje te ontsnappen worden Jack en Algernon verliefd op meisjes die enkel willen
trouwen met een man die Ernst heet. Dit brengt de personages in een draaimolen van misverstanden,
toevalligheden en absurditeiten die elkaar in een razendsnel tempo opvolgen tot aan de plot die op
zich weer een hele verrassing is. Daarenboven zit de tekst vol absurde oneliners: een lust om naar te
luisteren.

De cast v.l.n.r.: Reinhilde, Marie-Claire,
Charlotte, Michiel, Bert, Cyrilla, Leen, Mieke,
Wesley. (Niet op de foto: Daisy, Maarten)

Kreabo brengt het stuk zoals het door Oscar Wilde is bedoeld: een aanklacht tegen hypocrisie,
hokjesmentaliteit, belachelijke etiquette… Voor Kreabo is geen inspanning te veel. Laat u verrassen door
de Victoriaanse kleding (in eigen beheer door Ria gemaakt), een creatief ondersteunend decor en een
sprankelend spel vol frivoliteiten en verrassingen.
Tickets voor de voorstelling kunt u vanaf nu bestellen via onze website kreabo.be of telefonisch via het
nummer: 0470 – 17 55 60 (tussen 14 en 19 uur).
Wenst u deel uit te maken van Kreabo als acteur/actrice, decorontwerper, technicus belichting/geluid…
neem contact op met Trudo Groffi (trudo.groffi@skynet.be) of met Andy Van Nuffel (andy_vannuffel@
hotmail.com ).
Internationaal Straattheaterfestival Bokrijk
Op Pinkstermaandag 2016 is Kreabo weer te gast op het Internationaal Straatheaterfestival in Bokrijk.
We brengen er een persiﬂage op het alom gekende ‘Lied van Heer Halewijn’, waarin verteld wordt hoe
een slimme maagd er in slaagt de snode maagdenmoordenaar Halewijn te verslaan. Komt u ook eens
kijken?
Op onze website (kreabo.be) publiceren we alle straattheaterspelen die we tot op heden in Bokrijk
hebben gespeeld. Een buitenkans voor jongeren die toneel willen spelen en grappig uit de hoek willen/
kunnen komen. Deze manuscripten mogen vrij worden gebruikt. (U kunt op onze website ook foto’s van
deze optredens bekijken.)

Boeketje

p.15

www.boekt.be

Najaar 2015 was weer de moeite
Sint-Maartensvuur Chiro Boekt
Op 14 november moest je voor de sfeer en gezelligheid weer eens in Boekt zijn! 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, soep, een hot-dog en
gezelligheid in overvloed. Bedankt aan iedereen om te komen en aan diegene die hieraan meegeholpen
hebben! Hopelijk tot volgend jaar!

Olé Pistolé Chiro Boekt
Een lekker ontbijt voor het goede doel. Ook dit jaar organiseerde Chiro Boekt een nieuwe editie van Olé
Pistolé. De leidingsploeg kroop op 29 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! Dit heeft dan ook heel veel centjes opgebracht voor het goede doel, dat
was dit jaar ADO icarus, sint-vincentius en CM ziekenzorg. Wij willen daarom ook iedereen bedanken die
hieraan heeft bijgedragen!

Ouderavond Chiro Boekt
Op vrijdag 12 en zaterdag 13 februari gaven de leden en de leiding van chiro Boekt weer hun jaarlijkse
ouderavond. Zoals andere jaren was het weer enorm spectaculair.

2016 heeft ook al heel wat in petto
Highway Party Chiro Boekt
Dansen, frisse pintjes drinken of een lekkere cocktail van onze cocktailbar? Het kan allemaal op onze
jaarlijkse Highway party. Vrijdag 6 mei 2016 zal deze befaamde party ook dit jaar weer doorgaan. Heel
Boekt zal voor één nacht in vuur en vlam staan, dat is zeker. Voor meer info: zie onze Facebook-pagina
‘chiro boekt’ of ‘highway party’. Kaarten zijn binnenkort verkrijgbaar bij de aspiranten en leiding van chiro
Boekt. Tot dan!
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Z nzorg Boekt
Ziekenzorg CM Boekt…. zoekt vrijwilligers.
Iets voor jou?

Doen!!!

Proef van Ziekenzorg en krijg vlug de smaak te pakken!
Wat kunnen wij U bieden? . een aangename groepssfeer, zinvolle tijdsbesteding
. vorming, ondersteuning, verzekering
. nieuwe mensen leren kennen
. dankbaarheid van vele mensen
Ziekenzorg in een notendop :
Met een groep enthousiaste vrijwilligers organiseren wij 6 keer per jaar een gezellig samenzijn waarbij ontmoeting, ontspanning en lekker eten centraal staan. We organiseren één vorming en één busuitstap per
jaar ook aangepast aan rolstoelgebruikers. Thuisgebonden mensen, die dat wensen, brengen we regelmatig een bezoek. Om deze werking te realiseren vergaderen we 5 keer per jaar. Zorgbehoevenden
(vooral ouderen) in Boekt contact en ontmoeting bezorgen is onze missie.
Wij zijn op zoek naar helpende handen:
•

Om kernlid te worden

•

Om de zaal klaar te zetten of een mooie tafelversiering te maken

•

Om eten op te dienen bij een ontmoeting

•

Om een rolstoel te duwen tijdens een uitstap

•

Om ideeën voor te stellen

•

Om zieken te vervoeren naar een ontmoeting

•

Om taart te halen bij een bakker

•

Om gezellig een babbel te doen, een luisterend oor te bieden

•

Om te helpen koken, een gezelschapsspel te spelen

•

Een mooie tekst schrijven, voorlezen

•

……………………………………………

Geen tijd? Wij ook niet! Daarom zoeken we meer helpers.
Als ieder iets doet, raakt alles ook gedaan.
Iedereen en alle hulp welkom!!!
Info/programma/vrijblijvend uitproberen?
Contactpersonen Henri of Denise O11/39 10 15
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Winterhap
pening

19 december 2015

Het moment van de waarheid was sneller daar dan verwacht en met ons team hebben we zitten te
boxen om de vorige editie te evenaren. Opnieuw konden we rekenen op de medewerking van de
verschillende verenigingen van Boekt zoals daar zijn de Chiro jongens en meisjes, het Gezinsweekend
KWB, de Petanqueclub, toneelvereniging Kreabo, de vrije basisschool van Boekt en het Kinderkoor en
Dansschool for kids Dança. Hiervoor reeds onze dank want zonder de medewerking en de steun van de
verenigingen zouden we zulke happening niet kunnen verwezenlijken.
Dat we vorig jaar scoorden met onze organisatie, bleek
uit de vele lovende en positieve commentaren vanuit
verschillende hoeken. Dit deed ons de lat dan ook een
trapje hoger leggen.
Een nieuwe indeling van het terrein bleek nodig en dit
droeg zeker bij tot de gezelligheid van het geheel. Wij
durven zelfs te stellen dat we een van de gezelligste
winterdorpjes op de parking hadden laten verrijzen. Ook
moeder natuur steunde ons dit jaar door het gure weer
even achterwege te laten en er voor te zorgen dat we niet
werden weggeblazen door de gure noordenwind waar
we verleden jaar wel mee te kampen hadden. We werden
zelfs beloond met een droge, zonnige dag. Soms zegt men
“je krijgt wat je verdient”, we weten niet of dit waar is, maar laat het er ons maar op houden.
Alles was aanwezig om er een geslaagde editie van te
maken met eten (lekkere hot-dogs) en drinken (bier, speciale
biertjes, wijn, cava, frisdrank en jenever). De jonge sterretjes
waren klaar om hun beste beentje voor te zetten. Dat is
ook wat ze deden. Dança gaf een kleine dansinitiatie
waaraan alle kinderen konden deelnemen. Daarna was er
het zeer geapprecieerde optreden van het kinderkoor. Alle
aanwezigen, en dat waren er veel, keken met verbazing naar
wat hier ten tonele werd gebracht. Daarna was het terug de
beurt aan Dança om hun kunstjes te laten zien.

“ER LOPEN VEEL TALENTJES IN BOEKT ROND”

Verder had de vrije basisschool Boekt er werk van gemaakt
om de kinderen te animeren met een prijzenrad en hadden ze
de hele kraam fantastisch mooi aangekleed.
Ondertussen werd er ook de tijd genomen om een aantal
kinderen te belonen die zich hadden ingespannen om ofwel
deel te nemen aan de tekenwedstrijd of aan de fotozoektocht.
Tevens was er ingegaan op de vraag van enkele mensen, die
zich inzetten voor het goede doel, of er mogelijkheden waren
om zich te presenteren op de Winterhappening. Ook dit is in
goede aarde gevallen bij de bezoekers en ook de reactie van
de standhouders was positief. Zo droeg iedereen zijn steentje bij
tot het geheel.
Maar wie we zeker niet mogen vergeten te bedanken dat zijn
alle bezoekers van het evenement. Iedereen weet dat een
feestje enkel kan ontstaan door aanwezigheid van mensen en jullie waren er!! Iedereen had zijn beste
humeur bij en genoot van deze editie van de Winterhappening.
Dat deed ons deugd. Ook de positieve reacties op de wijzigingen die waren doorgevoerd na de eerste
editie doen ons geloven dat er juiste keuzes zijn gemaakt en daar gaan we op verder bouwen.
Wij zijn blij met deze geslaagde editie en wensen u te danken voor uw medewerking of aanwezigheid en
hopen u terug te mogen begroeten op de volgende editie (JA, ER GAAT ER ZEKER EENTJE KOMEN).
Het Winterhappening team
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Boekt Fe
est
13-14-15 mei

Vrijdag 13 mei vanaf 21u starten we Boekt Feest weer met Wieze rockt!
De mannen van de Wieze Boys hebben opnieuw twee prachtige acts klaar staan.
Starten doen ze met “Covers on the Rocks”, waarna “Bouldou & Sticky Fingers” (Rolling Stones tribute
band) de tent in vuur en vlam zal zetten.
Zaterdag is voorbehouden voor de sportievelingen en hun supporters! Gert en zijn kompanen stampen
weer een groot voetbaltornooi uit de grond. Voetballiefhebbers, supporters, … zorg dat jullie op post zijn.
Het tornooi gaat dit jaar enkel nog op zaterdag door. Wie speelt ’s avonds de finale?
Traditioneel bereiden ondertussen een groot aantal vrijwilligers de beste BBQ in omstreken voor.
Iedereen welkom vanaf 17u om aan te schuiven voor al dat lekkers!
Vergeet niet je tijdig in te schrijven.
Zaterdagavond sluiten wij af in de tent met twee optredens. “Knappe Koppen” zal er voor zorgen dat
iedereen opgewarmd is, waarna “Super Shake” het podium overneemt.
Op facebook en de website worden beide groepen uitgebreid voorgesteld.
Geen reden om thuis te blijven, want jullie kunnen gratis genieten van deze optredens.
Zondag staat zoals elk jaar in het teken van de familie. Groot en klein kan zich dan weer uitleven op de
vele springkastelen, speciale attracties, workshops en optredens.
Een sterk team schudt momenteel zoveel moois uit hun mouwen rond het thema “Olympische Spelen
2016”. Wedden dat jullie kinderen niet naar huis willen?
Geen probleem natuurlijk, het terras is groot genoeg voor hun ouders, grootouders, buren en vrienden.

Knappe

Koppen

www.boektfeest.be

Bouldou

& Sticky

fingers

Super Shake

e Rocks
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011 53 66 12 of 011 87 37 36

ENKEL OP AFSPRAAK

Brood- en
Banketbakkerij

SWINNEN
De Borghgravelaan 14

TEL 011 / 53.37.62

SCHRIJNWERKERIJ
REYNDERS
RAMEN - DEUREN - BINNENSCHRIJNWERKERIJ
KEUKENS - TRAPPEN - KASTEN - VERANDA’S
PERGOLA’S - ROLLUIKEN - PARKET

KIEWITSTRAAT 17
3550 HEUSDEN-ZOLDER
Tel.: 011 53 78 20
GSM: 0498 34 11 99

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

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

MARIE-CHRISTINE BAPTIST

Tuin- & Landschapsarchitectuur
Ruimtelijke planning
OLV-straat 126 bus 1
3550 Heusden-Zolder
tel: +32 (0) 11/53.79.25
fax: +32 (0) 11/53.18.64
www.baptistmch.be

