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Dit is de derde editie dit jaar van onze dorpskrant Boeketje.
Een feestnummer in kleur! De reden is dat Boeketje 30
jaar bestaat. Dat mag in de verf gezet worden. Dank aan
alle sponsors en redactieleden die dit mogelijk gemaakt
hebben.
De dorpskrant is een initiatief van Dorpsraad Boekt. Ook
de website Boekt.be en facebook pagina Dorpsraad vzw
berichten over activiteiten in Boekt. Breng maar eens een
bezoekje!
De vzw bestaat sedert 1983 en ijvert voor de verbetering
van de levenskwaliteit in onze wijk. Hiervoor is de dorpsraad
actief op verschillende fronten. Voornaamste bedoeling is
om een adviesorgaan te zijn naar het gemeentebestuur
toe. Daarvoor is het belangrijk dat de Dorpsraad goed
weet wat de noden van de Boektenaren zijn, zodat
we deze kunnen doorspelen en opvolgen. De jaarlijkse
volksvergadering die dit jaar weer doorgaat in het buurthuis
op 17 november is hiervoor een belangrijk gebeuren. Voor
wie nieuw is in Boekt, is dit een unieke kans om kennis te
maken met wat hier op sociaal gebied leeft. Een uitnodiging
vind je in dit nummer.
Vorig jaar kwam naar voor dat in Boekt heel wat
bezorgdheid leeft omtrent de leefomgeving in Boekt
centrum door de toename van het aantal woningen en
appartementen. Vooral op vlak van verkeersveiligheid,
parkeren, uitbouw kerkplein, kwamen opmerkingen.
De Dorpsraad gaat hiervoor in overleg met het
schepencollege om een lange termijn visie te ontwikkelen.
De Dorpsraad vindt dat Boekt aan de beurt is om een
dorpskernvernieuwing te realiseren. Doelstelling moet zijn dat
de toename van bevolking inhoudt dat de leefomgeving
ook dient aangepast. Het dient vooral gezellig te blijven in
Boekt!
In dit Boeketje laten we Boektenaren aan het woord.
We geven het woord aan Tony Beerten en Sonja Claes,
Boektenaren die in het verleden burgemeester waren
in Heusden-Zolder, en aan onze huidige burgemeester
Mario Borremans die eveneens enkele jaren in Boekt heeft
gewoond. Daarnaast geven we het woord aan enkele
inwoners, zowel nieuwelingen als mensen die hier reeds jaar
en dag wonen.
Natuurlijk vind je nieuws over allerlei activiteiten van de
verenigingen in Boekt.
Wij wensen u veel leesgenot toe in dit speciale Boeketje!

Verschijnt 3x per jaar
op 1550 exemplaren
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WTC Boekt

Steengoed en met zijn allen de boot in.

Voor de jaarlijkse driedaagse uitstap trokken
we richting Friesland naar het dorpje Steenwijk,
een 30tal km voorbij Zwolle. Na een kleine lunch
op vrijdagmiddag verzamelden we om 13.30
uur voor een 60tal kilometer met de volledige
groep langs kanaaltjes en natuurparken. In
het dorpje Wolvega pauzeerden we voor een
drankje en een koekje. ’s Anderendaags op
zaterdag was het andere koek met ritten van
110km en 137km voor de dappersten. Willy
leidde zijn groep via de fietsknooppunten langs
mooie dorpjes. Ze pauzeerden in Sloten en

sloten hun rit af op de markt van Steenwijk. Het
tiental dat het wat steviger aanpakte, had het
stadje Sneek uitgekozen om te pauzeren. Onder
een stralende zon en ook wat tegenwind werd
koers gezet richting markt van Steenwijk waar
de hartelijke samenkomst plaatsvond. Ook de
shoppende dames vervoegden de groep. Mede
door de geslaagde boottocht rond Giethoorn op
zondagvoormiddag en de smakelijke maaltijden
kunnen we spreken van een zeer geslaagde
driedaagse.

WTC Boekt medeorganisator van Decathlon classic.

Op 14 juni was het vanaf de vroege uurtjes
werken geblazen in Diepenbeek aan de Fitlink.
Ruim 1500 deelnemers boden zich aan voor een
mooie fietstocht. Ook de dagen ervoor waren
verschillende leden druk in de weer om alle pijlen
en borden te plaatsen. Op de bevoorradingen
en aan de fietsbewaking niets dan enthousiaste
medewerkers. De voorbije tien jaren doet Golazo
al beroep op ons kundig team.
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Kwb Boekt

Samen voor een bruisende buurt
Hieperdepiep hoera.
Onze dorpskrant bestaat 30 jaar. Tijd voor een feestje?
Kwb Boekt wil graag alle medewerkers en vrijwilligers danken die
de voorbije 30 jaar ons via de dorpskrant informeerden over onze
buurt. Ook voor ons als vereniging is het een plezier om via deze
weg onze buren te vertellen over het reilen en zeilen van onze
werking.
De komende maanden organiseren we verschillende activiteiten
voor en door Boektenaren.
Zo werken we onder andere aan een workshop pralines maken
en zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuwe editie van de
knutselnamiddag.
Eind september konden heel wat gezinnen proeven van een nieuwe editie van het kwbgezinsweekend; en uiteraard blijven we verder onze samen-aankopen organiseren.
Wil je graag wat meer te horen krijgen over onze activiteiten?
Geen probleem. Het enige wat we vragen is je mailadres (of adresgegevens) door te sturen naar
Koen Vandecruys: koen.vandecruys@kwb.be (De Wallen 15)
Op zoek naar wat meer informatie over onze vrijwilligersploeg?
Neem gerust eens een kijkje op www.kwb.be of www.facebook.com/kwb.limburg

Wandeling Okra leden
Boekt en Zolder.
Op dinsdag 16/08/2016 om 14 uur, op een mooie zomerse
namiddag kwamen de Okra
leden Boekt en Zolder samen aan de kerk van Stokrooi voor
een gezamenlijke
wandeling naar de Lavendelboerderij Stokrooi en de abdij in
Herckenrode, met
de nodige uitleg van onze voorzitter Hugo Ketelslegers als
gids.
Er werd genoten van een
verfrissend drankje of lekker
ijsje op het terras. Omstreeks
17.30 uur keerden we allen na
een gezellige namiddag terug
huiswaarts. Hier enkele foto’s
van deze fijne wandeling.
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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 in Bokrijk …
Raadpleeg kreabo.be voor meer informatie over ons gezelschap.
Op Pinkstermaandag was Kreabo te gast op het Internationaal Straattheater-festival in Bokrijk.
We brachten er ‘de gruwelijke historie van Halewijn, de vrouwenmoordenaar van Bokrijk’.

… en ‘Tussen de netels’’
Op 18, 19, 25, 26 november en 3 december brengt Kreabo in het vernieuwde en verruimde
kreabotheater van Boekt het toneelspel ‘Tussen de netels’ van Dimitri Verhulst, een komisch
familiedrama. We verzorgen bij wijze van engagement een extra voorstelling in samenwerking
met VEBES, met audiobeschrijving voor blinden en slechtzienden in Limburg.
De cast voor ‘Tussen de netels’ bestaat uit: Larissa, Bert, Reinhilde, Kristof, Geert, Marie-Claire,
Leentje, Evelien, Albert en Alice. De regie is in handen van Andy
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Het interview
Jubileum Interviews

’t Boeketje bestaat 30 jaar! Een hele prestatie voor een Dorpskrant.
De voorbije 30 jaar is er heel wat gebeurd. De toekomst lijkt veel belovend.
In dat kader hebben we aan enkele mensen een aantal vragen gesteld over het leven in Boekt en de
verwachtigingen.
We vonden enkele Boekter politiekers, nieuwe en ‘oude’ Boektenaren bereid om op vragen over hun
ervaringen en verwachtingen in Boekt wat te vertellen, waarvoor heel veel dank.
De vragen die gesteld werden waren:

•

Waarom koos je Boekt als woonplaats?

•

Wat spreekt je aan in Boekt?

•

Wat vind je in Boekt moeilijk? Wat stoort je in Boekt?

•

Wat vind je van het verenigingsleven en de activiteiten in Boekt?

•

Hoe zou je Boekt graag zien evolueren?

De samenvatting van de gesprekken vind je op de volgende pagina’s. Veel leesgenot!

Sponsors

MATRAS- & WATERBEDCENTRUM

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

Boxsprings

Hofeinde 14 - 3550 ZOLDER - 0478 233761
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Het interview

Interview met Mario Borremans,
burgemeester Heusden-Zolder

Mijn verblijf in Boekt is van korte duur geweest is, twee jaar.
Ondertussen woon ik al 2 jaar in Heusden.
Waarom koos ik Boekt als woonplaats? Ik had voor Boekt gekozen
aangezien dit een zeer gunstige ligging heeft binnen onze
gemeente.
Wat me vooral aanspreekt is het jaarlijkse evenement Boekt Feest.
Een groep vrijwilligers die dergelijk dorpsfeest organiseren mag
zeker gewaardeerd worden!
De site van het buurthuis “Den Ubbel” zal de komende jaren de
“place to be” zijn. Alles mooi gecentraliseerd waar iedereen van
Boekt welkom is.
Wat me stoort in Boekt?
Het gebrek aan een betaalautomaat.
Het verenigingsleven in Boekt is top. Iedere inwoner kan wel ergens zijn “ding” doen.
Het gegeven dat er vanuit de plaatselijke chiro steeds een doorgroei mogelijk is naar andere
verenigingen maakt dit geheel zo sterk.
Naar de toekomst toe lijkt het me nodig dat er met het kerkplein iets gebeurt.
Door de verdere bouw van de appartementen en het groeiende verenigingsleven kan Boekt een mooi
dorpsplein zeker gebruiken.

Interview met Christiane Dassen,
O-L-Vrouwstraat

Mijn ouders huurden in 1962 dancing Wieze Palace. Zo kwam ik
op mijn 18de in Boekt terecht, waar ik ook mijn man Bèr heb leren
kennen. Ik ben hier altijd blijven wonen.
In Boekt is het heel gezellig. Ik wil hier nooit vertrekken. In al die
jaren heb ik nog nooit met iemand in Boekt ruzie gehad. Ik heb
jaren reclames rondgedragen en veel mensen leren kennen. Ik
had overal het gevoel graag gezien te zijn.
Er is niet echt iets dat me stoort in Boekt. De verkeersdrukte op de
O-L-Vrouwstraat en Meylandtlaan? Dat wist ik toen ik hier kwam
wonen. Dus daar hoef ik niet op te reclameren.
De verenigingen in Boekt doen het goed. Boekt Feest, de
Winterhappening: als ze in Boekt iets organiseren is het steeds gezellig. Veel volk en veel vrijwilligers. Heel
toffe sfeer. Binnenkort is het weer Sint-Maartensvuur, dat zal zeker weer lukken.
Voor mij zou Boekt moeten blijven zoals het is. Er is veel volk bijgekomen in Boekt en deze zullen hun weg
in Boekt hopelijk vinden.
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Het interview

Interview met Sonja Claes,

ex-burgemeester van Heusden-Zolder en momenteel
parlementslid
Alweer 33 jaar geleden kwamen Patrick en ik in Boekt wonen. We
kregen een stuk bouwgrond van mijn ouders en omdat we krap bij
kas zaten konden we daar natuurlijk geen neen op zeggen.
Onmiddellijk hebben Patrick en ik de keuze gemaakt om ons te
engageren in het verenigingsleven. Ik werd actief bij KAV en Patrick
bij de dorpsraad van Boekt. Onze drie kinderen werden lid en leiding
bij de Chiro.
Ook vandaag nog dragen wij het verenigingsleven een warm hart
toe. Het doet mij veel plezier dat bijvoorbeeld de Chiro het nog altijd
zo goed doet bij de jeugd van vandaag.
Boekt is sinds die tijd enorm uitgebreid. Het is het sterkst groeiende
kerkdorp van onze gemeente Heusden-Zolder. Eén van de redenen
daarvoor is dat er heel wat mensen van buiten Heusden-Zolder
komen wonen omwille van de nabijheid van de autostrade. Deze
mensen hebben (nog) geen binding met onze gemeente. Het is
belangrijk om hun ook te bereiken via het verenigingsleven zodat we
een betrokken samenleving uitbouwen.
De semi-overheid is niet voldoende vertegenwoordigd in Boekt, er
is geen bank of postgebouw in de buurt. De komst van het internet lost dit voor een stuk op maar we
moeten waakzaam zijn voor groepen die daartoe geen toegang hebben, zoals ouderen. De winkels
op de Meylandtlaan zorgen er nu voor dat wij ons kunnen bevoorraden dicht bij huis, een verademing.
Maar ook de komst van het Buurthuis “Den Ubbel” is van grote meerwaarde. Een laagdrempelige
ontmoetingsplaats in de buurt met de accommodatie voor sport en ontspanning, hier heb ik lang van
gedroomd en ik ben blij dat ik hier als toenmalig burgemeester aan heb kunnen meewerken.
Kortom, wij wonen graag en goed in Boekt en met het engagement van velen blijven we samen
bouwen aan een aangename leefomgeving voor jong en oud!

Interview met Boektenaar Tony Beerten,
vroegere burgemeester Heusden-Zolder

Boekt als woonplaats lag voor de hand. Ik ben hier geboren en getogen! Ik heb hier zelfs mijn vrouw
gevonden. Het is hier ook gezellig.
In Boekt is het aangenaam wonen. We hebben veel groen in de nabijheid zoals het gebied “Remy
Jans”, Kayenberg, en het gebied achter de Wieze Boys. Het natuurgebied achter Meylandt ligt vlak in
de buurt. En ook de bossen rond kasteel Terlaemen en De Kluis vormen een prachtig wandelgebied.
In Boekt hebben we toch wel wat mogelijkheden met het Buurthuis en omliggende terreinen. Boekt heeft
een dynamische school.
De ligging van Boekt is ook zeer interessant. We hebben snelle uitvalswegen naar omringende steden en
gemeenten.
Wat me stoort zijn vooral de moeilijkheden die je als wandelaar of fietser ervaart bij het oversteken van
Graaf De Theuxlaan/Meylandtlaan naar het kasteel toe. Ook de O-L-Vrouwstraat oversteken is vaak niet
te doen. Een zebrapad ter hoogte van de Borghgravenlaan zou welkom zijn, zeker voor schoolgaande
kinderen.
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Het interview

Het afval dat je langs de straten vind, is ook iets waar ik me aan
kan storen. Van sigarettenpeuken tot blikjes; het hoort niet thuis
langs de kant van de weg.
Ik ben blij dat ik als inwoner van Boekt, en als mandataris (zowel
als schepen, als burgemeester) heb kunnen meewerken aan de
groei van de verenigingen in Boekt. De gilde “vrije schutters” en
zaal Weyerman liggen me op dat vlak nauw aan het hart. De
zaal vormt een meerwaarde voor Boekt.
Ik bewonder ook de mensen die in Boekt binnen de
verenigingen de zaak blijven trekken.
De aankoop van de huidige Ubbelvelden, de bouw van de
jeugdlokalen en de aankoop van het eerste Buurthuis heb
ik vanuit het gemeentebestuur nauw kunnen opvolgen. Die
momenten zitten in mijn geheugen gegrift.

Ik hoop dat Boekt zijn gezelligheid blijft behouden, ook al neemt de bevolking verder toe. Op dat vlak
missen we een ouderwetse authentieke buurtwinkel in de nabijheid van het buurthuis.

Nieuwe inwoners Sarah en Brecht,
uit de Vlamingenlaan

Zij is afkomstig uit Hasselt, en hij uit Viversel. Ze wonen sedert een jaar in Boekt
We zijn een jaar op zoek geweest naar een huis om te kopen, voornamelijk in Heusden-Zolder. Het huis
dat we gevonden hebben in Boekt was iets voor ons; rustig gelegen maar toch kort bij de autostrade en
op een aanvaardbare afstand van het werk. Hasselt was te duur en Beringen was al iets te ver van het
werk en de ouders.
Het dorpsleven in Boekt staat ons aan, we zijn geen stadsmensen. We zijn vroeger allebei naar school
geweest in Hasselt maar nu komen we er niet veel meer. Het buurthuis is wel leuk om naartoe te gaan,
maar naar onze mening is er iets te weinig te doen voor jongere mensen. Ook is er een aangenaam
contact met de buren, we lopen elkaars deur niet plat maar het klikt wel goed. Het feit dat er zo veel
gebeurt in Boekt vinden we wel fijn.
Voorlopig is er niets wat ons stoort in Boekt. Misschien dat een geldautomaat wel gemakkelijk zou zijn,
maar voorlopig is alles aanwezig wat we nodig hebben. Het gebroken glas rond de glascontainers zou
ook meer opgeruimd moeten worden, dat kan gevaarlijk zijn.
Maar over het algemeen zijn we tevreden.
We hebben al gemerkt dat er veel georganiseerd wordt in Boekt:
Boekt Feest, St -Maartensvuur, de Winterhappening, de kermis, …
In elk geval meer dan in Viversel. We zijn weliswaar nog niet veel
naar die evenementen geweest, omdat we hier nog niet zoveel
mensen kennen en misschien nog wat moeten wennen aan de
omgeving maar dat zal wel loslopen. Ook de animatie rond het
EK in het buurthuis vonden we fijn, daar zijn we wel een paar keer
naartoe geweest.
Zoals wij het al beleefd hebben is er aan het leven in Boekt niet
veel aan te merken. Er zijn geen grote problemen. We wonen hier
graag!
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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
Boeketje
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Interview met René Bielen,

ex-meester en ex-directeur van de school van Boekt
Ik ben geboren en getogen in Boekt. Toen ik 28 was heb ik van de rentenier
van het kasteel Meylandt bouwgrond kunnen kopen in de O-L-Vrouwstraat
waar ik nog steeds woon met mijn lieve vrouw.
Na mijn studies ben ik benoemd tot onderwijzer en vervolgens directeur in
de Boekter jongensschool . Voorwaarde voor benoeming was dat ik ook
orgelist van de kerk werd. Na de fusie van de 2 scholen werd ik algemeen
directeur met klas (omdat er maar 300 leerlingen waren, moest ik ook les
geven). Maar zo kende ik heel veel mensen in Boekt en dat sprak me erg
aan. Toen ik later inspecteur in de provincie werd, verminderde dat helaas.
Naast de vele fijne mensen is ook het vele groen in Boekt erg fijn.
Het verenigingsleven in Boekt heb ik steeds proberen te stimuleren. Nadat ik
de bibliotheek gestart had, heb ik er nog 40 jaar gewerkt. Het contact met
de jeugd en ouders was erg fijn.
Verder heb ik de KWB in Boekt opgericht. Daarnaast hield ik ook van toneel
en leidde 3 toneelgroepen. Met de toneelgroep voor kinderen gingen we
in de hele provincie voorstellingen geven. De opbrengst was voor de bouw
van de kerk. De toneelgroep van de KWB hervormde ik later tot Creatief
Boekt (het huidige Kreabo).
Nu, op mijn oude dag (nvdr. René is 86), ben ik wat minder mobiel maar ik ben nog steeds lid van enkele
verenigingen.
Wat me stoort in Boekt is het te snelle verkeer en dat zeker in de O-L-Vrouwstraat. Ook de toename
van inbraakpogingen geeft me een onveilig gevoel. In de loop der tijden heb ik meerdere winkels en
cafés in Boekt zien verdwijnen. Dat is jammer. Ik mis nu een postpunt. Helaas hebben we ook geen
parochiepriester meer. De nieuwbouw rond het kerkplein baart me zorgen. Hopelijk blijft er een goede
mix van mensen en wordt het geen cité. Zo blijft het fijn wonen in dit mooi kerkdorp!

Volksvergaderin
g

Jaarlijkse Volksvergadering Dorpsraad Boekt

De Dorpsraad wil horen wat de Boektenaren willen verbeteren in 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 gemeentebestuur,
milieu, sociale en sportieve infrastructuur, activiteiten in Boekt. Iedereen is van harte welkom!
Wanneer: Op donderdag 17 november om 20 uur
Waar: Buurthuis “Den Ubbel”, Ubbelstraat 104
Programma:
- Financieel verslag 2016 en begroting 2017
- 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. 0498 16 55 31, email: tielensjos@telenet.be
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PC Boek
t
Het is weer zover, over een paar weekjes begint
de wintercompetitie weer.
We kunnen als club fier zijn over de voorbije zomer. We hebben veel volk op onze tornooien gehad en
ook onze jaarlijkse BBQ was weer een succes.
Maar zoals beloofd geven we jullie graag nog wat
uitslagen mee. We hebben het heel goed gedaan
op de kampioenschappen. De uitslagen van de
provinciale kampioenschappen stonden al in het
vorige boeketje, maar daar is het niet bij gebleven.
Op de Vlaamse kampioenschappen hebben
spelers van onze club, zowel in de doubletten als
tripletten, een bronzen medaille gewonnen. Op
het Belgische kampioenschap doubletten hebben
Gert Quetin( inwoner van Boekt) en Ludo Daniels
( secretaris van PC Boekt) een mooie 3de plaats
behaald. Het hoogtepunt van deze zomer heeft
plaats gevonden op 12 juni in Rochefort. Voor het
eerst in onze clubgeschiedenis hebben spelers van
PC Boekt een Belgische titel behaald. Gert Quetin
en Stefaan Kausse (Beiden lid van PC Boekt) hebben
samen met Nico Claes (PC Genenbos) het Belgisch
kampioenschap gewonnen. Als club zijn we hier
terecht fier op. Voor Nico was het zijn 2de Belgische
titel.

Onze Belgische kampioenen

Maar om even terug te komen op de wintercompetitie. Op zaterdag 1 oktober begint het nieuwe
seizoen weer. We hebben één ploeg in 1ste federale, 3 ploegen in provinciale en 3 ploegen bij de
50-plussers.
De federale en provinciale ploegen spelen ‘s zaterdags om 14 uur. De 50+ ploegen spelen op
woensdagnamiddag om 14 uur. Supporters zijn altijd welkom.
Onze club is iedere maandag en vrijdag open vanaf 19 uur. Kom gerust eens langs om kennis te maken.
Vanaf oktober is er ook iedere 1ste zaterdag van de maand een jeugdtraining van 10 uur tot 12 uur Op
vrijdag namiddag rond 13.30 uur spelen de gepensioneerden.
Iedereen is steeds welkom op één van deze dagen. Ballen zijn steeds ter beschikking.

Hopelijk tot gauw.
PC Boekt
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Edi

Zoals beloofd gingen we jullie op de hoogte houden van de volgende editie van de

Winterhappening.

Vandaar hier een kleine toelichting over het gebeuren. Als organiserend comité hebben we al een
aantal malen rond de tafel gezeten en hebben we de aanzet tot de editie 2016 achter de rug.
Hier al wat praktische zaken. Zoals in de vorige edities,
gaan we terug een klein gezellig dorpspleintje uit
de grond stampen op de gekende locatie aan de
Ubbelvelden. We hopen jullie hier dan ook allemaal
terug te kunnen begroeten op zaterdag 17 december
vanaf 18.00 uur.
We gaan hier nog niet alles uit de doeken doen, maar
dat het beter, knapper en leuker gaat worden dan
vorige keer staat voor ons als een paal boven water.
Ben je benieuwd naar wat er gaat gebeuren, kom
dan beslist eens kijken die avond. De pannen (of beter
gezegd “de zeilen”) vliegen van het dak (euh, de
tenten). Hopelijk niet door het slechte weer!!
Onze groep medewerkers en organisatoren groeit elk
jaar lichtjes en zoals jullie wellicht weten brengen meer mensen nieuwe en andere inzichten en ideeën.
Dit hopen we ook te kunnen vertalen in het goed gevoel dat jullie op die avond moeten krijgen. Daarom
rekenen we ook op een goede opkomst.
Van het concept dat we de vorige jaren hanteerden gaan we niet afstappen en dit wil zeggen dat we
terug beroep gaan doen op de verenigingen, die zoals elk jaar voor hun bijdrage een gelijk deel krijgen
van de opbrengst. Elk centje dat er in de kas terecht komt gaat naar de verenigingen in Boekt en zo
komt het de hele gemeenschap ten goede. Hierbij dan ook een oproep aan verenigingen die er vorig
jaar niet bij waren en toch interesse hebben om deel te nemen. Maak jullie kenbaar op het gekende
e-mailadres winterhappening-boekt@telenet.be. De verenigingen die vorig jaar meewerkten gaan we
contacteren via de gebruikelijke kanalen en zij zullen hun uitnodiging kortelings ontvangen of hebben ze
al ontvangen bij het verschijnen van dit boeketje. Tevens is er terug ruimte voor de organisaties die het
goede doel wensen te promoten. Doch hier gaan we net zoals vorig jaar een beperking opleggen zodat
we niet uitgroeien tot een commercieel geheel. Net als vorig jaar gaan we een drietal goede doelen de
kans geven om zich te promoten en zich voor te stellen, zodat iedereen zijn steentje kan bijdragen indien
gewenst.
Hopelijk hebben we jullie een beetje kunnen warm maken voor het gebeuren. Graag hadden we een
tip van de sluier gelicht, maar we maken jullie liever een beetje nieuwsgierig! Wat we wel kunnen zeggen
is : het gaat goed worden, grootser doch op dezelfde oppervlakte, intenser en toch nog leuk en jullie zijn
de kers op de taart door jullie aanwezigheid!
Tot binnenkort op de Winterhappening 2016.
Groetjes van ons allemaal.
Het Winterhappeningteam
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Het nieuwe Chirojaar is alweer gestart.
Voor heel wat leuke activiteiten willen we jullie graag uitnodigen.
Maar eerst willen we onze nieuwe enthousiaste leidingploeg voorstellen.

Leiding jongens:
Dit jaar hebben we helaas van een hele generatie afscheid moeten nemen, maar liefst 8 topkerels.
Bij deze willen we dan ook Stef Raymaekers(Tony), Sam Jannes, Bram Neuteleers, Maarten Claes(Klut),
Kenneth Gysbrechts, Joren Buntinx, Bram Van Duffel en Gijs Claes enorm hard bedanken voor al hun
jaren inzet voor de chiro. We zullen ze enorm missen maar we moeten uiteraard verder, er zijn dan ook
9(!) nieuwe leiders. De 9 gelukkigen zijn: Senne Vanhoudt, Toon Willekens, Tom Neuteleers, Jasper Aerts, Rik
Willekens,Lennart Deswert, Tim Ravesloot, Brent de Bruyne en Tijs Agten. Een hele nieuwe leidingsploeg dus,
die er enorm veel zin in heeft er een geweldig jaar van te maken!
Leiding meisjes:
Met veel pijn in ons hart namen we afscheid van een groepje fantastische oudleiding! Liefste Luna
Denayer, Aline Mockers, Chelsea Knuts, Lisa Kuppens, Elke Lipert, Doenja Verwinnen en Yasmine Fabri,
bedankt voor al die mooie jaren die jullie samen met ons op de chiro hebben doorgemaakt! We hebben
veel gelachen, gekke dingen gedaan en vooral onvergetelijke momenten met jullie beleefd! Jullie
hebben voor altijd een speciaal plaatsje in ons hart! Chirochicks 4 life!
Gelukkig staat er een bende enthousiaste nieuwleiding klaar om er een fantastisch chirojaar van te
maken! We stellen jullie dan ook met veel trots voor: Giete Philips, Giete Heyligen, Loes Philips, Griet Claes,
Saar Henkens en Lio Geypens! Welkom in de leidingsploeg!

tocht
Zoals verleden jaren zal dit jaar de halloweentocht ook weer plaatsvinden in samenwerking met TC
Bolderberg en dat op vrijdag 4 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 wandelaards aan om eventueel een zaklamp mee te nemen en reﬂecterende kledij aan
te trekken.
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Sint-Maartensvuur
Vrijdag 11 november is het weer zover, Sint-Maartensvuur!
Een fantastische dag voor zowel jong als oud. Zoals elk jaar
beginnen we om 14 uur 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. Hierna gaan we verder met onze supergezellige
fakkeltocht om 17 uur waarin er ook weer het verhaal van
Sint-Maarten verteld zal worden. Na deze fakkeltocht zal
rond 18 uur het vuur aangestoken worden, het begin van
een enorm gezellige avond. Ook dit jaar zullen er 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!

Sinterklaas

Sinterklaas zal dit jaar onze Chiro weer een bezoekje brengen om onze ﬂinke kindjes te belonen. Want
wie weet wat er in het grote boek van de Sint wel niet allemaal staat? De Sint neemt zijn pieten mee
die de kindjes weer veel snoepjes zullen bezorgen, hopelijk tot dan!

Olé Pistolé

r

Een heerlijk ontbijt op een zondagmorgen! Lekkere broodjes,
een koffie of zelfs een glaasje cava.. hmmm. Het ontbijtfestijn zal
plaatsvinden op zondag 4 november tussen 8.30 uur en 11.30 uur.
Zoals elk jaar gaan de opbrengsten dit jaar weer naar het goede
doel. De locatie waar dit lekkere smulfestijn door zal gaan is zoals elk
jaar Reitveld 7 Boekt, Heusden-Zolder, het zaaltje van de lagere

school.

Tot dan!

PAPIERSLAG: Ophaling papier en karton door Chiro Boekt
Daar Boekt veel nieuwe inwoners heeft, die de gang van zaken in verband met de papierophaling
nog niet goed kennen, willen we enkele punten onder uw aandacht brengen:

-

Elke eerste zaterdag van de maand komt de Chiro papier en karton ophalen
tussen 8.30 uur en 12.30 uur

-

Gelieve het papier bij regenweer niet de avond voordien buiten te zetten.

-

Tracht het papier goed samen te binden, of in dozen op te stapelen.

-

Kartonnen dozen niet leeg meegeven, of in elkaar steken. Gelieve de dozen kapot
te scheuren en samen te binden, of in dozen te doen.

-

Zeker geen ander afval in de dozen achterlaten zoals plastiek, blik, brik of isomo!

-

Geen behangpapier of lege zakken cement meegeven. Wordt geweigerd!
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Basisschoo
lBoekt
Lezen, rekenen en schrijven ….

Hier zijn de leerlingen van het 1ste leerjaar. Ze staan weer klaar voor een superjaar.

Klas 1A

Klas 1B

T.C. Boe
kt v.z.w.

Het zomerseizoen voor TC Boekt is alweer voorbij.

Onze leden spelen nu ergens binnen in een tennishal of zolang het weer goed blijft nog buiten op onze
pleinen.
Het was weer een druk jaar, met “start to tennis”, interclub, nacht v/d dubbels, ontbijttennis en ons
clubkampioenschap.
Vele leden spelen dan ook nog eens tornooien en deden het behoorlijk goed met verscheidene finale
plaatsen.
Het weer zat dit jaar niet echt mee, met in het voorjaar veel regen en in de zomer te warme dagen,
waardoor er soms bijna niet kon gespeeld worden.
Gelukkig kregen we een mooi najaar waardoor veel kon goed gemaakt worden en de pleinen goed
gebruikt werden.
Het bestuur is stilaan bezig met het voorbereiden van het
volgende tennisjaar. “Start to tennis” (tennisles voor personen
die nog nooit getennist hebben) en interclub staan weer op het
programma. Andere activiteiten worden nog besproken.
Het bestuur
TC Boekt
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WTC K.W.B.
Boekt

Ook dit jaar heeft onze club weer een schitterende 3-daagse beleefd.
Inderdaad, in Duitsland, in de vulkaaneifel, hebben onze leden onder een loden zon (36°C in
de schaduw), een paar honderd kilometers afgehaspeld. Het kon dan ook niet ontbreken aan
de nodige rust- en drinkpauzes.
We hebben ons seizoen afgesloten met onze tradionele
spek en eieren.
Op ons clubfeest begin december, zullen wij ook weer
onze clubvrouw en –man in de bloemetjes zetten.
Ons nieuwe seizoen starten wij, zoals elk jaar, met een
nieuwjaarsreceptie in buurthuis ‘Den Ubbel’. Dat zal
doorgaan op 21 januari 2017 vanaf 10.30 uur. Nieuwe
leden zijn dan van harte welkom.
Gilbert Baptist, Secretaris
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Sponsors
www.vanluyd.be

011 53 66 12 of 011 87 37 36

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

