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VK Wiezeboys A kampioen!

CHIRO Boekt

jaar!
KWB daagt uit...

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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Meylandtlaan, 99

tel. 011 / 53.30.17

www.boekt.be

Meylandtlaan 119
3550 Heusden
011 / 53.88.88
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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 1550 exemplaren
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Terwijl we dit schrijven, genieten we nog na van een geslaagde
editie van Boekt Feest. Deze editie was speciaal in enkele
opzichten. Vooreerst had een aantal trekkers van de vorige jaren
de fakkel doorgegeven aan een jongere generatie. Het dient
gezegd dat deze nieuwe ploeg ontzettend goed gewerkt heeft.
Er werd weer een prachtig programma in elkaar gestoken en de
organisatie liep op wieltjes. Een dikke pluim voor de medewerkers
die dit voor mekaar kregen.
Tijdens vorige jaren waren de weergoden Boekt Feest beter gezind
dan dit jaar. Toch was de opkomst er niet veel minder door. Dit
betekent dat de organisatie en de activiteiten aantrekkelijk zijn
voor een groot publiek. Ook bij minder goed weer wordt het
publiek goed opgevangen in een gezellige, warme tent waarin
veel te beleven valt.
Dat is top!
Veel vrijwilligers hebben meegewerkt. Fijn om op zoveel mensen
te kunnen rekenen. Vele schouders maken een zwaar werk licht!
Dit bleek ook tijdens de opbouw vooraf en het opruimen nadien.
Ongelooflijk: de dag nadien op pinstermaandag om 12 u was het
terrein volledig opgeruimd.
Boekt Feest is natuurlijk één van de hoogtepunten in Boekt, maar
de verenigingen in Boekt werken het ganse jaar door aan een
uitgebreid programma. Er valt in Boekt heel wat te beleven.
Boeketje is dan ook weer goed gevuld met artikelen van de
verenigingen die in Boekt actief zijn.
De jeugd voorop: de Chiro bereidt zich voor op het bivak en dit
na een geslaagde Highway Party. Speelpleinwerking PAT zet zich
schrap om tijdens de zomermaanden de kinderen van Boekt en
omgeving actief bezig te houden! Ook de school zond een tekst
binnen.
Tijdens het laatste weekend van juli is het weer kermis in Boekt.
Boekt Live bestaat 5 jaar en wordt gespreid over twee avonden.
De petanque club organiseert op zaterdag een barbecue en
tornooi voor geïnteresseerden.
Ook van Ziekenzorg, KWB, WTC en Tennis kregen we tekst en foto’s
binnen.
We hebben ook weer een interview met een Boektenaar. Deze
keer met Ronny Vanhoudt die als scout werkt voor Racing Genk.
De Dorpsraad van Boekt kijkt uit naar de planning van de werken
tegenover het Buurthuis. De gemeente gaf nog geen concrete
data door van de werken aan de Borhgravenlaan en kruispunt
Ubbelstraat/Terlaemenlaan. Ook van de verkaveling tegenover
het Buurthuis krijgen we weinig informatie door.
Het poject Trage Wegen gaat verder. Dit jaar worden de
prioriteiten per wijk geselecteerd. Voor Boekt is het hoopvol
dat vzw Regionaal Landschap, naast vzw Trage Wegen het
project mee gaat begeleiden. Het natuurgebied tussen Onze
Lieve Vrouwstraat en het fietspad op het oude kolenspoor is
zeer waardevol. De verbetering van bestaande trage wegen
dient samen bekeken te worden met de ontwikkeling van het
landschap in overleg met de eigenaars. Als dorpsraad zijn we
benieuwd hoe dit gaat evolueren.
Veel leesgenot in dit Boeketje
					Jos Tielens
					tielensjos@telenet.be
					0498 16 55 31

WTC Boekt
In het nieuw!

Zoals de meeste wielertoeristenclubs gaven ook
wij op de eerste zondag van maart het startschot
van het nieuwe fietsjaar. Alvorens te vertrekken
verzamelden onze leden eerst op de trappen van
De Lavaar om te poseren voor de groepsfoto met
onze nieuwe kledij.
Jaar na jaar stijgt ons ledenaantal, en is nu
reeds boven de 75. Het seizoen 2016 startten
we met nieuwe kledij mede dankzij de inbreng
van de plaatselijke handelaars M&C, Bike Inn,
De Koriander, Peter Beerten en Di Angeli. De
website van de club werd eveneens in een nieuw
kleedje gestoken. Met drie groepen en een mooi
programma komt iedereen op eigen niveau aan
zijn trekken. Nu dat de boekerij afgebroken is,
vertrekken we op de parking van buurthuis Den
Ubbel.

Info over het reilen en zeilen van de club vind je op
www.wtcboekt.be
Onder een blauwe hemel naar het witte stadje.
In tegenstelling tot vorig jaar waren de weergoden
ons nu wel gunstig gestemd voor de eerste
zaterdagrit van het seizoen. Een mooi groepje van
een 30-tal leden van alle drie de groepen vertrok
onder een stralend zonnetje richting het witte
stadje Thorn. Over veelal rustige wegen werden
aan een ontspannend tempo de kilometers
afgemaald. Eenmaal in Thorn aangekomen
werd er een mooi terrasje uitgekozen om de
nodige energie op te nemen om de terugweg
aan te vatten. Wederom werd aan een zeer
ontspannend tempo de terugrit aangevat tot aan
ons welgekend eindpunt “De blokhut”
Merci aan Danny VdH om deze rit uit te stippelen.
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Kwb Boekt

Daagt je uit

De komende weken en maanden werkt kwb Boekt achter de schermen aan een kersvers
activiteitenpakket. Ons enige doel is om van Boekt een bruisende buurt te maken.
Daarom willen we ook jou hulp inroepen.
We dagen jou en je gezin uit om een leuke , originele, leerrijke of bruisende activiteit te bedenken die
we in onze buurt op poten kunnen zetten.
Geen idee is te gek!
Stuur jou voorstel voor 15 juli door naar: koen.
vandecruys@kwb.be (De Wallen 15) en win een fris en
fruitig prijzenpakket.
Bij wijze van voorzet, hier een greep uit ons voorbije
aanbod:
-

Knutselnamiddag: (groot)ouders en
kinderen timmeren er samen op los (van een
insectenhotel tot een houten kraan).

-

Lichaam in beweging: een reeks
‘bewegingslessen’ (aerobic, zumba,
circuittrainingen, dyna-bands, gewichtjes,
matoefeningen, …) die ervoor zorgen dat je
na een uurtje weer klaar bent voor alle drukte.

-

Gezinsweekend: jonge en minder jonge
gezinnen gaan samen een weekend op
avontuur.

-

Samenaankoop. Door producten met een
grotere groep aan te kopen; kunnen we heel
wat van de prijs afkrijgen (bvb. stookolie,
tuinproducten, groenten en fruit, elektro
…). Hierbij werken we vaak samen met de 5
andere kwb-ploegen van Heusden-Zolder.

-

Zwerfvuilactie. Ook in onze buurt zien we
jammer genoeg dat het probleem van
zwerfvuil niet vanzelf zal verdwijnen.

Knutselnamiddag

Gezinsweekend

Op zoek naar wat meer informatie over onze
vrijwilligersploeg?
Neem gerust eens een kijkje op
www.kwb.be of www.facebook.com/kwb.limburg
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Zwerfvuilactie

Sponsors
openingsuren
ma: rustdag
di en woe:
openvan8u-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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KREABO

Kreabo op het Straattheaterfestival in Bokrijk
Op pinkstermaandag 16 mei was Kreabo één van de gastgroepen op het Straattheaterfestival in Bokrijk.
Het toneelgezelschap uit Boekt bracht er ‘De gruwelijke historie van heer Halewijn’.
Het spel vertelt hoe Johanna,
dochter van koning Kattebol
en koningin Muizenstaart,
haar wil doordrijft en tegen
de wil van haar ouders
op zoek gaat naar heer
Halewijn. Wanneer zij die
aantreft in het bos gebeuren
er verschrikkelijke dingen en
toch is er een verrassend
einde. Kreabo vertoonde het
spel vier keer voor een talrijk
opgekomen publiek.
(kreabo.be)

(v.l.n.r.) Jelle, Roland, Charlotte, Cyrilla, Andy, Mieke,Bert, Kristof, Evelien, Michiel,
Marie-Claire.
Muziek: Sarah. Tekst en regie: Trudo. Kleding: Ria. Hulp: Rita en Reinhilde.
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PC Boek
t

Mogen wij ons eens even voorstellen?
Wij zijn PC Boekt, maar iedereen zal ons wel beter kennen als petanqueclub Boekt.

Velen zullen wel al van ons gehoord hebben, maar weinig mensen weten wie we echt zijn. Onze club is
opgericht in 1989 en onze buitenpleinen liggen naast het buurthuis Den Ubbel en voorlopig ook nog een
heel deel aan de andere kant van de Ubbelstraat. We hebben ook 9 terreinen binnen.
Onze club bestaat uit 98 leden, waarmee we in Limburg niet slecht scoren. Toch vinden we het jammer
dat maar een tiental leden effectief in Boekt woont, aangezien dat Boekt toch heel wat inwoners telt.
Alhoewel we een vrij jonge club zijn, mogen we best fier zijn op realisaties van onze club. Hiermee bedoel
ik dat we vele jonge spelers hebben en aandacht besteden aan onze jeugd.
We hebben met 7 ploegen aan de wintercompetitie meegedaan: 3 ploegen op woensdagnamiddag
met de 50plussers, 3 in het weekend in provinciale reeksen en 1 federale ploeg op zaterdagnamiddag.
Ook op het gebied van prestaties op kampioenschappen horen we bij de beste van Limburg en
misschien ook wel van Vlaanderen, zowel in ploegverband als spelers individueel. Zo hebben we
bijvoorbeeld vorig jaar 2 Vlaamse titels binnengehaald en is PC Boekt zowel bij de mannen als bij de
vrouwen kampioen van Limburg geworden. Ook hebben we een jeugdspeler die provinciaal kampioen
doubletten is geworden. En op het Vlaams kampioenschap werden de mannen 2de en de vrouwen
3de. Nieuwe uitslagen van dit jaar volgen in het volgende boeketje. Wel kunnen we jullie al meedelen
dat zowel de heren als de dames van PC Boekt dit jaar weer kampioen van Limburg zijn geworden. We
hebben zelfs in onze club een Vice-Europees kampioen bij de junioren van een paar jaar geleden.
Om even terug te komen op het aspect jeugd; we hebben een paar maanden geleden samen met
meester Stefan (de turnmeester in de school van Boekt) een aantal klassen mogen ontvangen van de
lagere school. Het was geweldig leuk voor ons om deze kinderen bezig te zien en ze deden het ook nog
graag. Ze vroegen direct aan meester Stefan of ze nog eens terug mochten komen en de week erna
waren ze er opnieuw. En eerlijk gezegd zat er toch wel wat talent tussen.
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PC Boek
t
PC Boekt is ook een petanqueschool. Hiermee bedoelen we dat er iedere 1ste zaterdag van de maand
(in de winter) jeugdtrainingen zijn in onze club. Deze trainingen zijn bedoeld voor de jeugd van heel
Limburg. Ook hier hebben we een aantal kinderen van de school van Boekt mogen verwelkomen.
We zouden graag beginnen met wekelijkse trainingen voor onze eigen jeugd en hopelijk ook voor
nieuwe jeugd. Dit kunnen we enkel doen als er voldoende inschrijvingen zijn.
De trainingen zullen plaatsvinden op vrijdag van 18.00 tot 19.00 u, en dit in de maanden juli, augustus en
september.
Inschrijven kan via ludodaniels@skynet.be of natasja_verboven@hotmail.be. Ook om extra informatie te
verkrijgen kan je op deze adressen terecht.
We hopen dat jullie nu iets meer weten over onze club en dat er veel kinderen inschrijven voor de
trainingen.
Natuurlijk zijn de volwassenen ook altijd meer dan welkom. Onze trainingsdagen zijn op maandagavond
vanaf 19.00 u en op vrijdagavond vanaf 19.00 u. De recreanten spelen vrijdag namiddag vanaf 13.30 u.
We leggen jullie graag de regels uit en er zijn altijd ballen ter beschikking in de club.
Want we zouden toch graag wat meer mensen van Boekt zelf bij onze club willen.
Hopelijk tot binnenkort

P.C. BOEKT
Ubbelstraat 104
3550 Heusden – Zolder

BARBEQUE en
PETANQUE Tornooi
Zaterdag 30 JULI 2016
-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

Inlichtingen: Daniels Ludo,Secretaris PC Boekt, 011/53.35.80, ludodaniels@skynet.be
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PA T
Zomervakantie ’16
Speelpleinwerking PAT vzw is het speelplein voor de kinderen van Boekt, Bolderberg, Viversel en ZolderCentrum. Maar ook 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.
Wat is het speelplein?
Dat is eigenlijk heel simpel: het speelplein, dat is spelen!
Met een groep enthousiaste en opgeleide vrijwilligers organiseren wij elke
zomervakantie een speelpleinwerking, waar we samen met de kinderen
zullen lachen, knutselen, spelletjes spelen, gek doen, schminken, zingen,
springen, dansen, verstoppen, verven, … . Zo willen wij aan kinderen &
jongeren een zomervakantie geven die ze verdienen!
Voor wie?
Kinderen van 4 tot en met 14 jaar. Vanaf het jaar dat uw kind 4 wordt
mag het naar het speelplein komen, ook al is dat pas na of tijdens de
zomervakantie (geboortejaar 2012).
De kinderen zijn opgedeeld in verschillende leeftijdsgroepen: 4-5 jarigen,
6-7 jarigen, 8-10 jarigen en 11-14 jarigen.
Wanneer?
Tijdens de zomervakantie van maandag 4 juli tot en met donderdag 18 augustus. Elke werkdag van
13u30 tot 17u30.
Inschrijven is mogelijk vanaf 13u.
Prijs?
Eenmalige administratieve kost van €4,50 per jaar, voor de verzending fiscaal attest en administratieve
inschrijving bij de verzekeringsmaatschappij. Te betalen bij de eerste inschrijving.
&
1,50 euro inschrijvingsgeld/dag voor de verzekering en de gebruikte materialen.
Vieruurtje?
Vieruurtjes zoals snoep, chips, ijsjes... kunnen de kinderen bij ons kopen
aan een democratische prijs van €0,70 per stuk. Drankjes kosten €1,00
per stuk.
Dit kan rechtstreeks betaald worden bij de inschrijving elke middag. U
bent vrij om dit bij ons te kopen of zelf mee te brengen.
Wat meebrengen?
Een volledig ingevuld inschrijvingsformulier, twee klevertjes van het
ziekenfonds, €4,50 administratieve kost en €1,50 daginschrijving en
eventueel geld om vieruurtjes te betalen.
Heb je geen inschrijvingsformulier dan kan je dat bij ons krijgen en
invullen of het downloaden van onze website.
Vanaf de 2e dag dat je komt: €1,50/dag en eventueel geld voor de vieruurtjes.
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PA T
Hoe ziet een speelpleinnamiddag eruit?
•

13u tot 13u30: inschrijven en betalen.

•

13u30: opening van de speelpleinnamiddag met de Patdans.

•

13u40 tot 15u30: spelen, knutselen, ... in de leeftijdsgroep.

•

15u30 tot 16u: vieruurtje en pauze onder toezicht van onze leiding.

•

16u00 tot 17u30: spelen, knutselen, ... in de leeftijdsgroep.

•

17u30: afsluiting van de speelpleinnamiddag met de Patdans. Pas na deze dans mogen de
kinderen naar huis vertrekken.

Activiteiten
Openingsfeest maandag 4 juli met springkastelen, trampolines, grimeren, knutselworkshops,
spelenworkshops, vlaamse kermis, buttons maken, kinderdisco, friet-, hotdog- en drankkraam,
infostand voor ouders ... en dat allemaal voor de gewone inschrijvingsprijs.
Andere activiteiten (data worden meegedeeld via onze website, facebookpagina en op het
speelplein).
• Themaspelen
• Maak je eigen buttondag
• 11-14 avond
• Pannenkoekenfestijn
• Springkastelenfestijn
• Trampolinefestijn
• Patreis
• Spaghettidag: zondag 7 augustus
• Afscheidsfeest met verrassingscadeau voor alle kinderen: donderdag 18 augustus.
Meer info
www.speelpleinwerkingpat.be
mail: info@speelpleinwerkingpat.be
tel: 0478 18 32 65 Telefonisch enkel bereikbaar van juni
tot en met september.

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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Woonproje
ct

Bevolking Boekt neemt weer toe
Meer dan 100 extra woningen en appartementen

Woonproject Vlamingenlaan/Toekomststraat : De sociale Huisvestingsmaatschappijen Kantonnale
Bouwmaatschappij van Beringen en Vooruitzien cvba zijn bezig met het ontwikkelen van het
binnen-gebied Toekomststraat/Vlamingenlaan in Boekt. Het gemengd project omvat 29 sociale
huurappartementen verdeeld over 5 blokken, 37 sociale koopwoningen en 16 bouwkavels. Met de
aanleg van de wegenis werd al gestart. De sociale koopwoningen zijn in opbouw. De realisatie van de
koop-woningen is voorzien voor 2017. Voor de sociale huurappartementen is de vergunningsaanvraag
lopende.

Woonproject Mondriaan aan het kerkplein : 2 woningen en 27 appartementen

Boeketje
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Basisschoo
lBoekt

Vrije Basisschool Boekt …

meer dan school alleen!

* we ieder jaar, in de laatste week van augustus, een ‘openklasavond’ organiseren om kinderen en
ouders kennis te laten maken met hun nieuwe klas, hun nieuwe leerkracht(en) en de andere kinderen?
* we ieder jaar, in de eerste week van september, een grote ﬁetscontrole laten uitvoeren, zodat we
er zeker van zijn dat al onze kinderen veilig, met de fiets, naar school komen?
* we ieder jaar, in september, ‘klasavonden voor de ouders’ organiseren om hen kennis te laten
maken met de inhoud, die de kinderen dat schooljaar zullen uitdiepen?
* al onze klassen, ieder schooljaar, een leuke bib-activiteit, op maat, op het programma hebben
staan?
* we ieder jaar een ‘super-knappe’ schoolkalender met al onze kinderen ‘als fotomodellen’
uitbrengen?

Sponsors

MATRAS- & WATERBEDCENTRUM

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

Boxsprings

Hofeinde 14 - 3550 ZOLDER - 0478 233761

Boeketje
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Basisschoo
lBoekt
* we ieder jaar schitterende resultaten op de veldloop boeken?
* we om de drie jaar, in oktober, een onvergetelijke grootouderdag organiseren?
* we regelmatig samenwerken met ‘De Watersnip’ en ‘Natuurpunt’ voor het goed behoud van de
natuur?
* we (zowel klein als groot) regelmatig de LIJN-bus nemen binnen Heusden-Zolder om dingen te
gaan bezoeken of aan activiteiten deel te nemen?
* we een drietal keer per jaar een ‘schoolviering’ organiseren in onze kerk?
* het oudercomité tweemaal per jaar (in oktober en in mei) een interessante infoavond voor de ouders
organiseert met steeds een ‘up-to-date’ onderwerp?
* het 6de leerjaar ieder jaar schittert in de ‘First Lego League’?
* onze school een ‘zwerfboekenpunt’ is?
* onze school zich regelmatig engageert voor ‘goede doelen’?
* onze school zich regelmatig ‘naar buiten toe’ profileert met o.a. de deelname aan de
Winterhappening en de organisatie van onze jaarlijkse eetdag in januari en ons jaarlijks schoolfeest in
juni?
* al onze klassen, ieder schooljaar, meerdere MUZE-activiteiten op het programma hebben staan,
zowel op school als op verplaatsing?
* een heel deel ‘sportieve’ kinderen van onze school regelmatig deelnemen aan naschoolse
sportactiviteiten?
* onze kinderen van het 5de leerjaar op driedaagse sport- en natuurklassen gaan en de kinderen van
het 6de leerjaar een week op zeeklassen?
* we de belangrijke stap van kleuter naar lager en van lager naar secundair intens met de kinderen en
hun ouders voorbereiden?
* we als school heel wat aandacht besteden aan verkeersactiviteiten, over de verschillende
kleuterklassen en leerjaren heen?
* we ieder jaar het schooljaar ‘in style’ afsluiten met een kleuterproclamatie en een onvergetelijke
proclamatie voor de kinderen van het 6de leerjaar en hun ouders, beiden georganiseerd door het
oudercomité?
* we…

* we op zoek zijn naar een ‘gemotiveerd poetskoppel’ (18 uur / week), dat onze school een warm
hart toedraagt, niet terugschrikt voor flexibele werkuren en dat deel wil uitmaken van een
hardwerkend, super team!
Interesse? Stuur een mailtje naar miet.vanbilsen@basisschoolboekt.be

Vrije Basisschool Boekt
Reitveld, 7
3550 Heusden-Zolder
Tel. 011/ 53 78 69
www.basisschoolboekt.be
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Honkbaltoernooi meisjesleiding chiro Boekt
Op 28 maart werd het jaarlijkse honkbaltoernooi georganiseerd, dat dit jaar door ging op chiro Zolder.
Zo goed als alle jeugdbewegingen binnen Heusden-Zolder namen hieraan deel. Ondanks dat het weer
een beetje tegen stak (hagel, extreme regenbuien en harde wind) konden de meisjesleiding toch de 4de
plaats behalen van de 8! Ook wonnen ze de fairplay-prijs, die zeer hard geapprecieerd werd omwille
van de vele kilo’s snoep die ze hiervoor kregen. De oudleiding behaalde de 8ste plaats. Volgend jaar
gaan we voor de beker, dat staat vast!

Bivak meisjes 2016: 12 tot 20 juli in Niel-bij-As
De meisjes zullen dit jaar moeten proberen de Olympos te betreden, aangezien ze helemaal ingewijd
zullen worden als echte godinnen. De aspiranten vertrekken al op voorwacht de 11de juli samen met de
leiding. De sloebers komen ons 16 juli pas vergezellen. De voorbereidingen zijn al volop bezig, de sfeer zit
er ook al goed in en het aftellen kan eindelijk beginnen!

Bivak Jongens 2016: 12 tot 20 juli in Gruitrode
De jongens gaan dit jaar uiteraard ook weer op bivak! Het thema van het bivak zal de leiding nog
persoonlijk komen meedelen bij jullie thuis zoals elk jaar. De voorbereidingen zijn ook al volop bezig en
het beloofd weer enorm leuk te worden, dus geen reden om niet mee te gaan!

Baseballtornooi Jongens 2016
Net zoals vorig jaar was chiro Boekt weer present op het baseballtornooi en dit ook zoals vorig jaar met 3
ploegen, al waren de aspi’s er dit jaar niet bij, zij werden vervangen door de oud-oud-leiding van Boekt.
Ook eindigden we net als vorig jaar op een verdienstelijke 5e plaats van de 11 deelnemers.
De oud- en de oud-oud leiding eindigden net achter ons. De finale werd ook dit jaar weer gewonnen
door KAJ heusden. Zij haalden het in de finale van de scouts van Eversel.

Highway Party 6 mei 2016
WOW!!! Dat is het eerste wat we over onze Jaarlijkse Highway party kunnen zeggen! Ook dit jaar hadden
we ongeveer 1900 geweldige feestende bezoekers. Het was dan ook een meer dan geslaagde editie!
Maar dit was uiteraard niet mogelijk zonder al de hulp van de leidingsploeg, vrijwilligers en uiteraard de
DJ’s, waarvoor een dikke merci! Ook aan al de geweldige bezoekers een dikke merci!
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Dit jaar werd er zelfs een live viool voorzien die het geweldig deed tijdens de set van de Partyshakerz.
Maar niet enkel zij, ook D-Reeze,Frequancy en tot slot onze eigen Dj Torque en DJ Bizonn zorgden voor
een geweldige sfeer in de tent! We hopen jullie allen volgend jaar weer te zien om er dan opnieuw zo
een feestje van te maken!

k
e
i
e
Z nzorg Boek
t
Beste Boektenaren sympathisanten van ziekenzorg.
Zoals bovenaan vermeld zal vanaf 24 september de naam Ziekenzorg veranderen in de naam Samana
wat Samen Sterk betekent.
Samen deden we recent weer een aantal leuke activiteiten.
Op 25 mei was er de ziekenzalving in de H. Hartkerk en Parochiale ziekendag met een warme maaltijd
en dessert en als animatie bingo in de zaal van de school.
Op 10 juni gingen we met onze vereniging per bus naar chocolaterie Anmadis in Hechtel-Eksel We
konden er lekker snoepen van pralines, taart en
broodjes, koffie en thee.
Vrijwilligers die graag een handje willen helpen in
onze groep kunnen zich aanmelden bij Denise en
Henri (Ubbelstraat 65, Zolder. Tel. 011/39 10 15) of
bij een van onze kernleden.
Met de beste groeten.
Henri.
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Het interview

RONNY VANHOUDT SCOUT VOETBALTALENT
VOOR KRC GENK
‘Na de wedstrijd begint pas het echte werk‘
Neen, de landstitel was voor Racing Genk te hoog gegrepen. En of ze in de Cristal Arena volgend jaar
Europees spelen, was bij het ter perse gaan ook nog kofﬁedik kijken. Maar Boektenaar Ronny Vanhoudt
moet je daarvoor niet met de vinger wijzen. Integendeel: dat er het voorbije seizoen weer veel fris,
ontbolsterend talent tussen de Genkse lijnen liep, is mede zijn verdienste. Als één van de vaste scouts
van de eerstenationaler bracht hij de kwaliteiten van een Samatta, Karelis of Malinowsky minutieus in
kaart. Waarop de clubleiding besloot om die jongens een vet contract onder de neus te schuiven.
- Hmm, lucratieve job, Ronny! Daar pik je ongetwijfeld een centje van mee?
Ronny (moet heel hard lachen): ‘Hobby, zal je bedoelen. Een onbezoldigde nog wel, want wij krijgen niet
meer dan onze onkosten terugbetaald.’
- Je meent het? Maar jullie halen uiteindelijk toch al die balkunstenaars naar KRC?
‘Deels, ja. Maar ons aandeel daarin mag je zeker niet overschatten. Bij Genk zijn we met een tiental
scouts, die week na week spelers volgen en wedstrijden in kaart brengen. Dat doen we in opdracht
van hoofdscout Roland Janssen en technisch directeur Dimitri De Condé. Die baseren zich op onze
voorstudie om uiteindelijk, samen met het bestuur, de echte knopen door te hakken. Wij zijn maar een
klein radertje in dat netwerk.’
- Je relativeert. Maar hobby of niet, er komt véél werk bij kijken.
‘Elk weekend volg ik één of meer wedstrijden op de voet. Om een toekomstige tegenstander van KRC
te fileren, de tactische opstelling te ontcijferen, zwakke punten bloot te leggen... Of ik scout bepaalde
spelers voor onderbemande posities, waar we bij Genk vers talent kunnen gebruiken. Dat zijn heel wat
uurtjes die ik in voetbalstadia te lande, of in het buitenland doorbreng, veel kilometers reizen, eenzame
nachten in verre hotels... En daarna moet het echte werk nog beginnen.’
Ronny toont me uiterst verzorgde en gedetailleerde powerpointpresentaties van wedstrijden met
spelersselecties en -opstellingen, uitgetekende looplijnen, specifieke spelsituaties, telkens afgerond met
een reeks professionele aanbevelingen. Achter hem in zijn werkruimte, staat een kast vol ordentelijk
gerangschikte classeurs. Op zijn
bureau, langs de computer, ligt het
vol aantekeningen en nota’s. De
hele ruimte ademt professioneel
voetbal...
- Op zijn minst een uit de hand
gelopen hobby, zou ik zeggen.
Hoe combineer je dat met werk en
familie?
‘Ik heb een lieve en geduldige
vrouw, die me regelmatig eens
moet missen. En mijn job als
werklozenconsulent bij ABVV
laat me gelukkig ook de nodige
speelruimte. Sinds enige tijd werk
ik halftijds, in een landingsbaan. Zo
heb ik al eens de handen vrij om
verslagen uit te tikken, want daar
kruipt tijd in.’
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Het interview
- Voetbal zit in je bloed, ik kan het me niet anders voorstellen.
‘Van jongsaf aan al. Als miniem begon ik bij Vrijheid en op mijn zestiende stond ik er in de A-ploeg.
Technisch was ik zeker geen uitblinker. Maar als verdedigend middenvelder trok ik mijn streng. Goed
uithoudingsvermogen, scherp speldoorzicht. En dat is me nog van pas gekomen. Als achttienjarige
trainde ik al de jeugd van Vrijheid, wat later de eerste ploeg. Ik ging dan maar voor een trainersdiploma,
een opleiding als talentscout en later de begeerde UEFA A-licentie. Als speler en/of trainer waaierde
ik later uit naar Laak, Stokrooie, Bolderberg. Ondertussen heb ik de Wieze Boys ook nog wat voetballes
bijgebracht, en hebben die dit jaar niet opnieuw kampioen gespeeld?’ (lacht)
- Maar het bleef voor jou niet bij spelen of trainen.
‘Aan zelf spelen komt ooit een eind. En als trainer kan je mooie successen behalen, maar ben je ook
vaak kop van jut en krijg je veel gezanik. Een scout is meestal in zijn eentje bezig, ongezien, achter de
schermen. Daar hou ik wel van. Via Johan Houben belandde ik als trainer bij de beloften van KermtHasselt, waar Guido Brepoels toen hoofdtrainer was. Toen die naar Tongeren vertrok, vroeg hij me om
mee te komen. Ik heb er een zevental jaren getraind en gescout, onder meer ook tien jaar geleden toen
Tongeren, bij gebrek aan een eigen stadion, zijn wedstrijden afwerkte op KRC Genk.’
- En toen ontdekten ze je toegewijde inzet aan de Cristal Arena?
‘Dank zij assistent-coach Hans Visser, die er hulptrainer werd onder Vanhaezebrouck, Vercauteren, Been
en McLeish. Daar moest ik geen twee keer over nadenken! Meteen werd het een stuk professioneler.
Wedstrijdanalyses moesten voor Vercauteren plots in het Engels en mijn opdrachten brachten me
van Anderlecht tot Waregem, maar onder meer ook naar Nederland, Spanje, Italië, Oostenrijk of
Denemarken. Al vijf jaar ben ik er nu betrokken. Het voorbije weekend heb ik nog doorgebracht in Dijon
om de wedstrijd tegen Ajaccio in kaart te brengen. Veel krijg je van al die landen en steden niet te zien,
want na de wedstrijd keer je snel weer huiswaarts.’
- Misschien word je bij die clubs dan wel met open armen ontvangen?
‘Vergeet het, dat verloopt behoorlijk anoniem. Uiteraard weten die clubs wel dat er een scout
langskomt. Genk heeft voor jou daar een plaats gereserveerd, zoals dat omgekeerd ook gebeurt. Een
soort van gentlemen’s agreement, zeg maar. Maar verder trek je zelfstandig je plan. Voor Europa- en
Champions League-wedstrijden kreeg ik al eens in het aangename gezelschap van Pierre Denier of
Gunther Jacob. Maar meestal reis ik alleen en werk ik solo. Met club, staf of spelers heb ik weinig contact.
Met de supporters soms: die kunnen nuttige randinformatie leveren. Voor de rest: I’m on my own.’
- Je maakt ongetwijfeld toch al eens wat mee, niet?
‘In landen als Bosnië bijvoorbeeld is het niet evident om je werk te doen. Zonder assistentie van een
plaatselijke begeleider wil Genk me daar niet naartoe sturen. Voetbal en zaken verlopen er meermaals
in louche sferen, toegangswegen worden gecontroleerd door gewapende agenten, amper iemand
die een westerse taal machtig is. En tijdens een oefenkamp in het Turkse Antalya werd mij eens tot
driemaal toe de toegang tot een match ontzegd door de officials van Anzji Machatsjkala, uit de
dissidente republiek Dagestan (ex-club van Mbark Boussoufa, nvdr). De eerste keer lukte het me nog om
stiekem ‘undercover’ de wedstrijd mee te volgen. Toen ik me voor de derde wedstrijd bij de Dagestanen
aanmeldde, begonnen ze me net niet te bedreigen! Nochtans ging het om een open oefenwedstrijd.’
- Maar voetbal voor alles.
‘Zeker niet. Maar ik ben nu eenmaal gek van het spelletje. En het geeft me de gelegenheid om goede
wedstrijden te volgen en interessante mensen te leren kennen.’
- Al een idee wie er volgend jaar blauwwit komt versterken?
‘We werken eraan, maar lopen niet op de feiten vooruit. Laten we eerst maar genieten van het EK met
de Rode Duivels. En dat volg ik, geheel ontspannen, vanuit mijn zetel thuis.’
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VK Wieze Bo
ys

VK Wieze Boys A – Kampioen !
De A-ploeg van de Wieze
Boys heeft dit jaar de titel
in de hoogste reeks van de
KLBS in de wacht gesleept.
Na een quasi perfect seizoen
kroonden ze zich tot kampioen
op 26 maart op 3 speeldagen
van het einde.
De enige nog overgebleven
voetbalploeg van Boekt heeft
het voor elkaar gekregen.
Elf jaar hebben ze er op
moeten wachten. Je leest het
goed. Het was van 2005 (net
zoals Club Brugge) geleden
dat de Geel-Zwarten op
het hoogste trapje van de
Bedrijfssportbond eindigden.
Om te begrijpen hoe ze dit geflikt hebben, moeten
we enkele jaren terug in de tijd. Na een paar
kwakkel seizoenen met veel gekwetsten, veel
pech en verschillende afhakende spelers werden
we plots gezegend met een instroom van nieuw
bloed. Niet enkel was het bloed nieuw maar ook
van goede kwaliteit. Dit gegeven, samen met
onze bestaande, weliswaar uitgedunde, goede
spelersgroep gaf ons de mogelijkheid om rustig
te bouwen naar de succesvolle periode van de
afgelopen drie jaar.

Het eerste jaar werden we vice-kampioen, vorig
jaar derde maar met bekerwinst en dit seizoen
volgde dan de beloning met de kampioenstitel.
Het moet gezegd, enkel kwaliteit zal nooit volstaan
om dit te bereiken. Neen, wat we op dit moment
aan de Kongostraat meemaken is om de tranen
in de ogen te krijgen: een spelersgroep om U
tegen te zeggen, zowel bij de A als B ploeg (die
trouwens verschillende jongeren heeft mogen
verwelkomen), een goede dirigent als trainer, een
hardwerkend bestuur en zeker niet te vergeten,
geweldige supporters. Kortom, we zijn fier !
Het seizoen 2015-2016 zou
een jaar van de records
worden. In de heenronde
wonnen we alles. Je leest
het goed, 12 matchen op
een rij werden winnend
afgesloten. Na de eerste
nederlaag tijdens de
eerste wedstrijd van
de terugronde en de
bekeruitschakeling de weer
erna, brak er even paniek
uit in het noorden van
Boekt. Een deugddoende
kerstmisperiode bracht
rust en opnieuw werden
alle matchen die volgden
gewonnen.

Boeketje

p.20

www.boekt.be

VK Wieze Bo
ys

Zo haalden we 69 op 72 met 14 matchen zonder tegendoelpunt. Onze eerste belagers, de buren van RP
Products uit Ubbersel, eindigden op 13 punten. We scoorden maar liefst 80 maal en kregen er slechts 17
binnen.
Als dat geen statistieken zijn om over te stoefen, dan weet ik het niet.
En we zouden natuurlijk de Wieze Boys niet zijn, moesten we deze heuglijke gebeurtenis zonder feesten
voorbij laten gaan. Bij het ter perse gaan van dit artikel denk ik dat vele Boektenaren nog spreken over
ons geweldig kampioenbal.
Op naar het volgende seizoen dat hopelijk net zo goed zal zijn als het voorbije. Al zal dat niet simpel zijn.
Maar een beetje druk leggen mag !
We willen ten slotte ook nog iedereen bedanken die ons is komen steunen het voorbije jaar en hopen
dat we nog vele nieuwe supporters mogen verwelkomen in de toekomst. Alles over ons en de matchen
die we spelen kan je vinden op www.vkwiezeboys.be. Zeker eens gaan kijken zou ik zeggen.
Tot gauw
Peter Put
Secretaris VK Wieze Boys

Gemeentenieuws

Verras je buren met een gezellig straatfeest!
Een straatfeest organiseren wordt makkelijker!
De regels van de gemeente zijn positief aangepast.
De aanvraagperiode wordt korter, slechts 1 maand vooraf, en de verantwoording moet niet meer met
rekeningen, facturen, ….
Maakt men geen gebruik van een zaal of tent
dan volstaat een kort verslag en enkele foto’s
waarbij men aantoont dat het straatfeest heeft
plaatsgevonden. Hierna wordt de toelage van
125 euro uitgekeerd. Straten die een tent of een
zaal huren, kunnen bijkomend nog steeds 1/3de
terugkrijgen van de kost met een maximum van
125 euro.
De toelage straatfeest kan digitaal aangevraagd worden. Zie website van de gemeente.
Ook het reglement van een straatfeest kan
daar geopend en gedownload worden.
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WTC K.W.B.
Boekt
Onze club is dit seizoen
gestart met een volledig
nieuwe outfit. Vanaf april
rijden wij weer iedere
zondagvoormiddag onze
kilometers. Het vertrek is,
op enkele uitzonderingen
na, om 9 uur aan buurthuis
‘Den Ubbel’. Telkens
maken wij een rit van 60
tot 70 km en komen wij,
zonder pech, terug aan
tussen 12 en 12.30 uur.
Hiernaast een foto met de
nieuwe uitrusting.

T.C. Boe
kt v.z.w.
Tennisclub Boekt gaat zijn tweeëndertigste jaar in.
De club werd opgericht door enkele Boektenaren en startte op de terreinen van de Baron van Vogelsanck. In de jaren negentig verhuisde de club naar nieuwe tennisvelden achter het “oude” Buurthuis in
Boekt. Sinds vorig jaar spelen we op onze nieuwe, mooie locatie op de Ubbelvelden achter het “nieuwe”
Buurthuis Den Ubbel.
Ook dit jaar worden er weer vele activiteiten georganiseerd. Na de Interclub wedstrijden hebben daarna de nacht van de dubbels, het ontbijttennis, ons club tornooi en de H-Z open. Afsluiten doen we met
de Start2End party.
Nieuw dit jaar is Start2Tennis, dat we met behulp van Tennis Vlaanderen organiseren. Dit is een lessenreeks voor mensen die nog nooit getennist hebben en het eens willen uitproberen. Materiaal en lesgever
zijn voorzien. Meer uitleg vind je op onze website (http://www.tcboekt.be) of bij één van de bestuursleden.
Hopelijk mogen wij jullie eens ontmoeten aan onze pleinen of op het terras aan Den Ubbel.
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Boekt ke
rmis

Kermis in Boekt! Dit jaar met botsauto’s!

Tijdens het laatste wekend van juli gaat naar jaarlijkse gewoonte de kermis door in Boekt. Net zoals
vorig jaar zal de kermis volledig op de parking aan het Buurthuis staan.
Terwijl de kermis in de naburige dorpen wegvalt omdat er geen foorkramers willen komen, gaat Boekt
kermis in stijgende lijn! Dit jaar komen de botsauto’s terug! Bij een positieve evaluatie willen zij in de
toekomst terugkomen. Dus allen daarheen!!
Ook Boekt Live breidt uit naar aanleiding van het 5 jarig bestaan. Er zal gedurende twee dagen live
muziek zijn aan Buurthuis Den Ubbel (zie elders in dit Boeketje voor meer info).
Boekt leeft!

1. Frituur - Maria Mert
2. Pottenspel – Maria
3. Lunapark – Gunthe
4. Kindermolen –Maria
5. Visspel – Dirk Nellis
6. Kindermolen – Dirk
7. Visspel – Dirk Nellis
8. Schietkraam – Jos
9. Magneetspel – Jos
10. Autoscooter – Fra
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1. Frituur - Maria Mertens
2. Pottenspel – Maria Mertens
3. Lunapark – Gunther Neuteleers
4. Kindermolen –Maria Mertens
5. Visspel – Dirk Nellis
6. Kindermolen – Dirk Nellis
7. Visspel – Dirk Nellis
8. Schietkraam – Jos Simons
9. Magneetspel – Jos Simons
10. Autoscooter – Francis Thommis

www.boekt.be
rijrichting
4

1. Frituur - Maria Mertens
2. Pottenspel – Maria Mertens
3. Lunapark – Gunther Neuteleers
4. Kindermolen –Maria Mertens
5. Visspel – Dirk Nellis
6. Kindermolen – Dirk Nellis
7. Visspel – Dirk Nellis
8. Schietkraam – Jos Simons
9. Magneetspel – Jos Simons
10. Autoscooter – Francis Thommis
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ENKEL OP AFSPRAAK

Brood- en
Banketbakkerij

SWINNEN
De Borghgravelaan 14

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

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

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

Meylandtlaan 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

