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En nog veel meer dat je weten wil over Boekt!!En nog veel meer dat je weten wil over Boekt!!

INSCHRIJVING deelname!

Chiro - Highway Party

Wieze Boys kampioen



Sponsors

Boeketje p.2      www.boekt.be

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

Bieststraat 100 
3550 Heusden - Zolder 

tel 011 / 53.72.71 

  www.machinevriend.be 

Doe– het– zelf– Hengelsportartiekelen
 

Gereedschappen 
IJzerwaren 

Meylandtlaan, 99  
tel. 011 / 53.30.17 

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

Bieststraat 100 
3550 Heusden - Zolder 

tel 011 / 53.72.71 

  www.machinevriend.be 

Traiteurdienst

Dagbladhandel
miranda & kurt

Meylandtlaan 119
3550 Heusden 
011 / 53.88.88

broodjes en verse koffie vanaf 05.30u

Dinsdag tem zaterdag van 8u tot 18u30
Zondag van 8u tot 13u
Maandag gesloten
tel.: 011-536811 (optie 3)

Openingsuren:

- Zolder
.24Meylandtlaan 81

3550 Heusden 
tel. 011 / 53.70
fax 011 / 53.70.34
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HetBoeketje
Wij zijn fier weer een editie van onze dorpskrant te kunnen 
presenteren. Je vind in dit nummer heel wat informatie over 
activiteiten die plaatsvinden in Boekt.

Op dit ogenblik genieten we na van Boekt Feest tijdens het 
pinkster weekend.

Fantastisch dat we dit in ons dorp hebben. 

Onlangs namen we deel aan een provinciale studiedag over 
leefbaarheid van dorpen. Daar werden een aantal evoluties op 
dit vlak geschetst. Vroeger was een dorp een kerk, schooltje, 
dorpscafé en plaatselijke winkeltjes. Dit is ook in Boekt veranderd. 
De winkels vind men meer en meer langs verbindingswegen. Het 
aantal dorpscafés is serieus verminderd. 50 Jaar geleden waren er 
in Boekt talrijke cafés. Dat is niet meer; één na één sloten ze.

Wat is belangrijk voor de leefbaarheid van dorpen anno 2017? 
Op de eerste plaats een Buurthuis, een plaats waar de mensen 
elkaar kunnen ontmoeten op een informele en gezellige manier. 
Mooi dat we dit in Boekt hebben kunnen realiseren. Wie graag 
een babbeltje slaat tussen pot en pint, of bij een lekkere tas koffie 
kan er steeds terecht tijdens de openingsuren. Men kan er gratis 
vergaderen en er wordt druk petanque gespeeld en getennist. 

Ook in de buurt kan men terecht: een fijne brasserie en enkele 
volkse vissersclubhuizen op wandelafstand.

Op de tweede plaats zijn dorpsfeesten heel belangrijk. En op dit 
vlak hebben we ongelooflijk geluk dat een jonge ploeg vrijwilligers 
elk jaar Boekt Feest in elkaar steekt. Sporten, samen eten, drinken, 
dansen, genieten van optredens, familienamiddag, kinderspelen: 
het zijn ingrediënten van een geslaagd dorpsfeest voor jong en 
oud.

En in Boekt kennen ze iets van feesten, in het najaar hebben we 
Sint Maartenvuur en in december de Winterhappening. Tijdens het 
laatste weekend van juli gaat de jaarlijkse kermis weer door met 
heel wat nevenactiviteiten aan het Buurthuis. Het is duidelijk dat 
Boekt leeft!

De allersterkste troef van Boekt is echter de aandacht voor de 
jeugd. 

Enerzijds is er de lagere school waar kinderen van Boekt elkaar 
kunnen vinden.  De school breidt ook uit. Op dit ogenblik zijn 
de werken aan de sportzaal gestart. Het mooie zal zijn dat ook 
plaatselijke sportbeoefenaars in de zaal terecht zullen kunnen.

Anderzijds heeft Boekt een  sterke Chiro werking.  
Chiro Boekt is de laatste jaren geëxplodeerd op vlak van aantal 
leden.  Het Boekter gevoel leeft er sterk! Heel wat oud leiding 
blijft hangen in Boekt en zet zich in voor de gemeenschap. Dat is 
werkelijk tof.  
De jaarlijkse Highway party is niet meer dat kleine fuifje voor een 
honderdtal jongeren. Dit jaar telde Highway meer dan 2000 
bezoekers! Een record met tevens een nieuw initiatief: party voor 
kids.

Tijdens de maanden juli en augustus kunnen kinderen weer terecht 
bij speelpleinwerking PAT. Elke dag staat een groep vrijwilligers 
klaar om kinderen een fijne namiddag te verzorgen.

Een leefgemeenschap waarin de jeugd aan haar trekken komt 
is goed gewapend voor de toekomst. In dat opzicht zitten we in 
Boekt meer dan goed!
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WTC Boekt
Openingsrit seizoen 

2017 met taart.
Traditie getrouw hebben we ons “offi cieel 
wegseizoen” weer op gang getrapt  op de eerste 
zondag van maart. 49 leden stonden paraat aan 
de vaste startplaats het buurthuis. Om klokslag 
9.00u werd het seizoen op gang geschoten waarin 
we iedereen  veel , maar vooral veilig fi etsplezier 
toe wensen.  Verdeeld over 4 groepen werden de 
eerste kilometers afgemaald. Na de rit ging het 
naar De Blokhut voor een gezellig samenzijn, en 
werd iedereen getrakteerd op een stukje taart en 
drank.

WTC  Boekt naar Thorn.
Zaterdag 6 mei 2017 stond de rit naar Thorn, het 
witte stadje, geprogrammeerd. In twee groepen 
werd de start genomen om 8.00u, onder een 
stralende zon. Het eerste deel van de in totaal 120 
km werd het moeilijkste van de dag omdat er een 
stevige noord – oosten wind stond. De deelnemers 
werden beloond voor hun inspanningen met een 
koffi e op een terrasje in de eerste lentezon. De 
terugtocht via  Bocholt en Peer verliep dan weer 
voorspoedig door de stevige rugwind. Profi ciat aan 
de deelnemers van groep 4 die de  stevige tocht 
met bravoure hebben afgelegd.

Het seizoen 2017 zijn wij gestart met een lekker ontbijt. 
Nadien volgde er nog een korte rit met o.a. Een bezoek aan het duikcentrum in Beringen-mijn.

Ondertussen is ons seizoen al een heel eind gevorderd en is het bestuur al volop 
bezig met het plannen van onze 3-daagse.  Dit jaar brengen zij ons naar de 
Kalmthoutse heide en omstreken: volledig vlak maar een zeer mooie natuur!
Kandidaat-fi etsers (zowel mannen als vrouwen) kunnen zich steeds aanmelden 
bij de secretaris, tel. 0495/82 33 27 of via 
mail gilbert.baptist@skynet.be . Er wordt 
bij ons gefi etst aan een gemiddelde 
van 22,5 tot 24 km per uur.  Een ietwat 
getrainde wielerliefhebber kan dit vlot 
aan. We fi etsen  elke zondag van  9.00u 
tot 12.30u met vertrek aan buurthuis 
‘Den Ubbel’.

Sportieve groeten

Het seizoen 2017 zijn wij gestart met een lekker ontbijt. 

WTC K.W.B. Boekt
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WTC Boekt Kwb Boekt
Kwb fi lmde voor propere buurten  

Zwerfvuil en sluikstorten verpesten onze woonomgeving. Het 
kost miljoenen om alles op te ruimen en het is ook nog eens 
erg schadelijk voor het milieu alsook voor de gezondheid van 
mens en dier. 
Om hun boodschap rond afval duidelijk te maken, ver-
zamelden de verschillende lokale afdelingen van kwb 
Heusden-Zolder ter hoogte van de Mommestraat die werd 
omgetoverd tot een heuse fi lmstraat. Alle auto’s werden 
symbolisch gefi lmd, tegengehouden en de bestuurders 
werden geïnformeerd over de mobiele camera die de ge-
meente sinds kort inzet. De kans is reëel dat voorbijgangers 
binnenkort echt gefi lmd worden en een boete zullen moeten 

betalen. Het gemeentebestuur zet immers een mobiele camera in tegen sluikstorten. 
Je kan echter niet overal camera’s plaatsen en daarom dringt kwb er bij minister van Leefmilieu Joke 
Schauvlieghe op aan om niet langer te wachten met de invoering van statiegeld op blikjes en plastic 
fl esjes. 
Die twee zouden samen goed zijn voor 40% van het zwerfvuil. 
De zes kwb afdelingen van Heusden-Zolder geloven in een integrale aanpak van de zwerfvuilproblema-
tiek en vinden het hun maatschappelijke taak om deze problematiek blijvend in de aandacht te bren-
gen. 
Contactpersoon: Vandecruys Koen - 0496 04 88 48 - koen.vandecruys@kwb.be 

Samen voor een bruisende buurt 

WTC K.W.B. Boekt Beste Boektenaren,

Na onze eerste garageverkoop in Boekt afgelopen jaar, was er nadien toch wel interesse om dit ook dit 
jaar terug te organiseren.
We willen alle straten uit Boekt de kans geven om mee te doen. Tot nu toe zijn er 6 straten, goed voor 
een 20 garages, ingeschreven.
 Indien jullie graag willen meedoen, gelieve jullie straat VOOR 15 JUNI (uiterlijk 20 juni ivm verdeeldatum 
van ’t Boeketje) door te geven via de facebookgroep “Garageverkoop BOEKT”  of onderstaand strookje 

te bezorgen aan Leen Beunens, Beekstraat 19. 

Alle deelnemende straten moeten bij de gemeente worden aangevraagd.
Het pleintje tegenover de kerk en bij het kapelletje (De Wallen) zullen we ook aanvragen. Bv. de bewon-
ers van de appartementen, mensen die ‘te ver’ of in een geweigerde straat wonen, kunnen daar even-
tueel een kraampje opzetten.

Volg alvast de laatste info en wordt lid van de facebookgroep!

We willen graag meedoen aan de garageverkoop op 17 september 2017.

   Naam ………………………………………………………………….

   Ons adres ……………………………………………………………
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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

Leen Gernaey
Licentiate
Logopedie
Audiologie

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

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

ma: rustdag
di en woe:

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

do,vrij en za: 
enkel op afspraak

Ubbelstraat 63
3550 Heusden-Zolder

011 - 82 46 05
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Sponsors KREABO
 KREABO viert 40 jaar

KREABO bestaat het komende toneelseizoen 40 jaar en dat willen ze gevierd hebben. Het begint met 
een academische zitting in september. In de loop van het theaterseizoen worden meerdere activteiten 
georganiseerd, want geef toe: 40 jaar toneel in Boekt, dat is niet niks.

De dood en het meisje

Uiteraard wilen we in dit jubileumjaar het geheel overzichtelijk en herkenbaar houden. Daarom, zoals de 
traditie dat wil, brengt Kreabo in het theaterseizoen 2017 – 2018 twee producties. De eerste productie 
‘de dood en het meisje’ van de Chileense auteur Ariël Dorfman brengen we op 17 en 18 november 
in Kreabotheater. Het stuk ging in 1991 in premiëre en werd sindsdien in theaters over de hele wereld 
gebracht.

Waarover het gaat
Chili herstelt langzaam van de terreur onder een militair regime. Adocaat Gerardo Escobar zetelt in de 
onderzoekscommissie voor Waarheid en Verzoening en moet misdaden uit het verleden onderzoeken. 
Zijn vrouw Paulina is 15 jaar geleden gemarteld en verkracht. Wie haar beul was, weet ze niet, want ze 
was geblinddoekt. Ze heeft alleen zijn stem gehoord en het bandje van het lied ‘de dood en het meisje’ 
van Shubert dat hij tijdens de ondervragingen liet spelen. 
Bij het begin van het stuk komt haar man laat thuis: hij had een lekke band en kon gelukkig rekenen op 
de hulp van Dr. Miranda, die zo vriendelijk was hem thuis te brengen. Paulina herkent de stem van haar 
beul, weet hem op een stoel vast te binden en eist van haar man dat hij haar beul doet berechten. 
Maar volgens Gerardo heeft Paulina geen bewijzen. Is ze krankzinnig? Slaan haar stoppen door? Of is Dr. 
Miranda echt de beul en verantwoordelijk voor gruwelijke daden in het verleden? En wat komt er nog 
extra aan het licht? Het antwoord weet u na de voorstelling.
‘De dood en het meisje’ is, naar traditie van Kreabo, een aangrijpend en emotioneel theaterstuk 
gebracht door Bert, Wesley en Evelien. Het stuk is nog altijd actueel en toont hoe het er in Chili en vele 
andere landen aan toegaat als terreur de leidraad is. Een aanrader voor elke theaterliefhebber.
Over de rest van het jubiileulprogramma wordt u later geïnformeerd: tweede productie, een 
eenakterwedstrijd en een galaproductie in het najaar 2018… 
Raadpleeg onze website: kreabo.be en u bent op de hoogte.



  

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

Matrassen en waterbedden,
lattenbodems, seniorenbedden,

kussens en dekbedden...

Matrassen en waterbedden,
lattenbodems, seniorenbedden,

kussens en dekbedden...

MATRAS- & WATERBEDCENTRUM

Hofeinde 14 - 3550 ZOLDER - 0478 233761

CARWASHCARWASH
Claire’sClaire’s

BeringenBeringen
WASHWASHWASHWASHCAR

Nijverheidspark 6
3580 Beringen

Doorlopend open
Ma-Za van 09.00-18.00 uur

Zo van 09.00-13.00 uur

WWW.CLAIRESCARWASH.BE

ff

RTOC repro ( het Voske)
O.L.Vrouwstraat 94  °  3550 Boekt - Zolder

011 53 38 54  °  www.rtoc.be

Schoolmateriaal - kantoormateriaal
Papier, Inkt en toners

Digitaal printen
Inbinden

Boxsprings

Sponsors
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Sponsors      PC Boekt
Om te beginnen willen we laten weten dat we  wat wijzigingen hebben gedaan in ons 

bestuur.

Guido Reekmans heeft na jaren voorzitterschap zijn ontslag genomen. Daarom geven we nu graag het 
nieuwe volledige bestuur mee.

Voorzitter: Gert Quetin   Secretaris: Ludo Daniels

Penningmeester: Irene Daniels  Sportleider: Stefaan Kausse

Terreinverantwoordelijke: Johan Hermans Bestuurslid: Nathalie Moors, Gerarda Prikken, Ann Reygel

Nu de wintercompetitie voorbij is zitten we volop in de zomerkampioenschappen. 

Toch even nog wat vertellen over  de wintercompetitie. Hierin hebben we het weer goed gedaan, met 
zelfs een kampioenenploeg in 2de provincale. Onze federale ploeg is net zoals een veteranenploeg 2de 
geworden in hun reeks. 

Op de provinciale interclubbeker heeft PC Boekt het goed gedaan. De dames zijn 4de geworden en de 
heren 3de en zijn daarmee ook geplaats voor de Vlaamse interclubbeker in september.

Op het provinciaal kampioenschap doublette (2 tegen 2) heeft het duo Gert Quetin en Stefaan Kausse 
het goud behaald bij de mannen evenals het duo Ann Reygel en Melissa Basteleus bij de dames. Beide 
ploegen zijn leden van PC Boekt.

Bij het provinciaal triplette ( 3 tegen 3) viel onze club ook weer in de prijzen. Met een gouden medaille 
voor Gert Quetin en Stefaan Kausse , een zilveren medaille voor Ann Reygel en een bronzen medaille 
voor Natasja Verboven.

Bij het provinciaal gemengd kampioenschap ( man – vrouw) hebben Ann Reygel en Nick Schuyten goud 
gehaald.

Bij deze kampioenschappen mag je ook spelen met leden van een andere club.

In het paasweekend heeft Gert Quetin meegedaan aan het Wereld Kampioenschap (WK) petanque 
in Gent. Die zaterdag zijn we ’s morgens in Boekt vertrokken met 2 bussen vol supporters om Gert aan te 
moedigen. Op het WK is Gert tot de 8ste fi nale geraakt waarin hij heeft verloren tegen Frankrijk (de nieuwe 
wereldkampioenen). 

Iedereen is altijd welkom op onze trainingsavonden op maandag en vrijdag vanaf 19.00 uur.

Petanqueballen zijn altijd ter beschikking. 

Ook nodigen we jullie graag uit op onze jaarlijkse 

BARBEQUE         en
PETANQUE tornooi

Zaterdag 5 AUGUSTUS  2017
 Tornooi start om 13h30
  Tripletten, 4 rondes, Helft v.d. deelnemers hebben prijs, 

  Max. 1 gefedereerde speler per triplet.

 Kaarten (barbecue) te verkrijgen op de club en bij de leden.

 Inlichtingen: Daniels Ludo,Secretaris PC Boekt, 011/53.35.80, ludodaniels@skynet.be

 

         Hopelijk tot binnenkort.

         PC Boekt
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BasisschoolBoekt
BasisschoolBoekt

Een sfeer beeld uit het 6-de leerjaar...
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BasisschoolBoekt
BasisschoolBoekt

... zeeklassen mei 2017

Voor extra info zie website: www.basisschoolboekt.be
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           Garage Wysmans bvba

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

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

Uitgebreide bierkaart

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

Uitgebreide bierkaart

Koolmijnlaan 38                 Bel nu voor een gratis
3550 Heusden-Zolder     schatting van uw woning!
Tel: 011/255 155
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Beste Natuurpuntvrienden, op 24 en 25 juni 2017 zet Natuurpunt onze Vlaamse wildernis in de kijker. 
50 teams van 4 personen leggen per fi ets, te voet of per kano een tocht af waarmee ze 1500 euro 
inzamelen voor een natuurproject naar keuze. Slapen doen ze in open lucht. 

Wij als natuurpunt Heusden-Zolder willen natuurlijk een steentje bijdragen aan 
dit goede doel. Vier be stuursleden, Trees, Koen, Johan en Jean-Pierre, zullen net 
als vorig jaar de 2-daagse kanotocht, van Lummen op de Demer en de Dijle 
naar het Mechels Rivierengebied voor onze rekening nemen en proberen de 
kaap van 1500 Euro sponsoring op te halen voor ons natuurgebied. Aankopen 

en beheren van natuur kost 
handenvol geld. Steun daarom 
ons geliefkoosd natuurgebied 
tijdens Expeditie Natuurpunt. 
Expeditieteam “de Wereldburgers 
2.0” uit Heusden-Zolder steunt het boomkikkergebied bij 
uitstek nl. het natuurgebied De Wijers.

Steunen kan door te surfen naar 
http://expeditienatuurpunt.be/project/6470 
Voor een storting, via de website, vanaf 40,00€ ontvangen 
jullie een fi scaal attest.

Daguitstap Okraleden Boekt en 
         Zolder naar Zeeland.

De Okraleden van Boekt en Zolder maakten op 16 mei 2017 een daguitstap naar Zeeland 
(Nederland). De belangstelling van de leden voor deze uitstap was zeer groot. Er waren 69 

inschrijvingen zodat wij genoodzaakt waren een grotere autocar (dubbeldekker) te bestellen.

Om 7.30u vertrokken we. Het was een mooie 
zonnige dag. Op de carpool Geel West pikten we 
onze gids op die ons de hele dag zou begeleiden.
Via Antwerpen reden we richting Nederland naar 
Zeeland, waar we omstreeks 10.00u aankwamen 
in het dorpje Yerzeke ( Kruiningen ) voor een 
koffi estop met streekgebak.
In de voormiddag bij een rondrit kwamen we alles 
te weten over mosselen, oesters en kreeften, en 
konden we tevens genieten van mooie plaatjes 
langs de Wester- en 
Oosterschelde.
Na een lekker 
middagmaal met 
soep, hoofdgerecht, 
dessert en koffi e, was 
iedereen op kracht 
voor een aangenaam 
bezoek aan Zeeland. 
Vanaf Zierikzee reden 

we over de 5 km lange Oosterscheldeburg, en 
langs de Tureluur, de stroomvloedkeringen, Neeltje 
Jans – Delta werken, de Vrouwenpolder . Tenslotte 
stopten we aan het historisch stadje Middelburg.
Rond 18.00u konden we nog genieten van een 
zeer uitgebreid buffet broodmaaltijd, waarna we 
de terugreis aanvatten. Alle leden waren zeer 
tevreden. Wat hadden we een mooie fi jne  dag 
beleefd! 
    Roger Henderix
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VK Wieze-Boys – seizoen 2016-2017
Een hele boterham! En zeker “gien druug snee”, dat kan je wel zeggen als we het voorbije seizoen van 

onze club overlopen. 

Laat ons beginnen bij, jawel, het begin. We schrijven ergens in het zuiden van augustus wanneer beide 
spelersgroepen (voor de leken : we hebben een A en een B ploeg) een defi nitieve vorm aannemen. 

Onz e A-ploeg, vorig jaar ongeslagen kampioen in de hoogste reeks, mocht een viertal nieuwelingen 
verwelkomen. Sommigen begonnen al te dromen van de “dubbel”. Eerst maar eens afwachten of de 

mayonaise pakt, beweerden anderen.

Totaal verschillend verwachtingspatroon bij onze B-ploeg. Hier verscheen een quasi volledig nieuwe 
ploeg aan de start van het nieuwe seizoen met maar liefst zeven verse jonge gasten! Wat kruisbestuiving 
(heijo Chiro) toch kan bewerkstelligen. Er volledig voor gaan en we zien wel wat het oplevert, dat was de 

leuze.

Het seizoen van Wieze Boys B 
van aarzelend begin tot promotie 

kandidaat en terug naar middenmoot

De jonge leeuwen (er zitten natuurlijk ook wat 
oude rotten tussen) kenden een aarzelend 
seizoensbegin met enkele nederlagen en vele 
gelijkspelen. Volkomen begrijpelijk als je een 
bijna volledige nieuwe ploeg op de been brengt. 
Naarmate het seizoen vorderde, zag je dat de 
chemie in het team vorm begon aan te nemen 
en met Super Mario als spits begonnen ze aan hun 
opmars. Niet enkel tijdens de wedstrijd leverden ze 
strijd maar de oh zo belangrijke derde helft sloten 
ze steevast winnend af.

Halverwege de competitie prijkten ze op een 
mooie vierde plaats slechts enkele punten 
verwijderd van de leiders. De gewiekste 
geslepenheid van de geroutineerde tegenstanders 
tijdens de maanden februari en maart deden hen 
terugzakken naar een toch wel mooie plaats in de 
middenmoot.

Het moet gezegd, we hebben er veel plezier 
aan beleefd, aan onze hernieuwde B-ploeg. 
En het biedt natuurlijk perspectieven voor een 

schitterende toekomst met toffe gasten, veel volk 
en late trainingsavonden.

Profi ciat mannen !

Het seizoen van Wieze Boys A 
van nek aan nek race tot dipje en terug 

naar Vice-kampioen 

Hooggespannen verwachtingen, dat is het minste 
wat je kan zeggen nadat FC Berg, traditioneel een 
moeilijke uitwedstrijd, met 1-3 werd overklast in het 
eerst competitieduel. Wat volgde was een nek 
aan nek race met het serieus versterkte en soms 
foefelende Century Hasselt totdat we in de maand 
november in een dip terecht kwamen waarvan we 
nooit zouden herstellen. Plots stonden we 8 punten 
in het krijt en ook al waren we een pletwals nadien, 
Century zou nog slechts 2 punten prijsgeven zodat 
we zeer verdienstelijk Vice-kampioen werden. 

Ook hier niets dan lof voor de spelersgroep. De 
nieuwelingen werden perfect ingepast en het 
mag gezegd worden dat ook zij een fantastische 
vriendengroep vormen.

Sjiek gedaan mannen!

VK Wieze-Boys – seizoen 2016-2017

VK Wieze Boys



VK Wieze Boys VK Wieze Boys
Apotheose – Wieze Boys A – KLBS 

Bekerkampioen

Gelijklopend met de algemene 
competitie organiseert de KLBS ook 
een bekercompetitie waarvan de 
fi nale traditioneel op paasmaandag 
op neutraal terrein wordt beslecht.

De eerste ronde werd meteen het 
eindstation voor onze B-ploeg die niet 
opgewassen was tegen een ploeg 
uit de eerste reeks. Wieze A kreeg 
meteen een klepper voorgeschoteld. 
De buren van RP uit Ubbersel kwamen 
op bezoek. We versloegen hen nipt 
en konden verder dromen van een 
herhaling van het jaar 2015 waarin 
we na lange tijd nog eens de beker 
pakten.

De volgende twee rondes werkten we af met de 
vingers in de neus zodat we ons konden opmaken 
voor de topper tegen Century voor een plaats 
in de fi nale. Deze zinderende triller wonnen we 
na het nemen van strafschoppen. Op naar 
paasmaandag!

Euforisch werden we toen we vernamen dat de 
fi nale zou plaatsvinden op het veld van onze 
buren. We smeedden plannen om dit groots aan 
te pakken. Supporterspakketten  (Wieze sjaal 
+ extra’s) vlogen de Kongostraat uit. Iedereen 
wou erbij zijn. Alle vervoersmiddelen gingen we 
gebruiken om toch maar 1.5 km verder bij onze 
buren in Ubbersel te geraken. Sommigen rechtuit 
door de bos (heen ging vlot, terug iets minder) 
anderen via een omweg.

En of dit geholpen heeft! Een 375-tal kijklustigen, 
waarvan het merendeel gedost in geel en zwart, 
zagen onze mannen het laken naar zich toe 
trekken tijdens de faire fi nale tegen Kotem VV. We 
wonnen weliswaar nipt (3-2) maar zoals men zegt : 
“uverschot es zun”.

Wel veel overschot hadden we in het spel. We 
waren duidelijk beter en kroonden ons tot verdiend 

KLBS Bekerkampioen. 

Het is de tweede maal in drie jaar dat we de 
fi nale winnen. Driemaal is scheepsrecht, bij de 
KLBS in vijf jaar. Dus nog een keer (liefst volgend 
jaar al) en dan kunnen we de wisselbeker 
defi nitief op onze “plank” zetten in de kantine.

Bedankt aan iedereen voor het geweldige 
seizoen

Ten slotte willen we nog eens iedereen bedanken 
die bijgedragen heeft tot dit geweldige seizoen. 
Zowel spelers, technische staf, supporters en 
sponsors. En natuurlijk ook onze bestuursploeg die 
voor een perfecte omkadering zorgt!

We hopen jullie volgend seizoen weer te zien aan 
de Kongostraat.

Voor alle info omtrent onze club, wedstrijden, … 
www.vkwiezeboys.be 

Wieze Rockt ! Traditionele topavond met 
Outback

Eén van de hoogtepunten uit de 
activiteitenkalender van de Wieze Boys is de 
jaarlijkse Rockavond ism met Boekt Feest.

Dit jaar stond “Outback” op het programma die na 
een moeilijk jaar er terug volledig staan.

Boeketje p.15      www.boekt.be



Boeketje p.16      www.boekt.be

Highway Party (for kids) 2017
WAUW !!! Dat is het enige wat we over onze jaarlijkse Highway Party kunnen zeggen!
Dit jaar bestonden we 15 jaar en dat moest uitertaard gevierd worden… dit deden we met de highway 
party FOR KIDS. En of dit een succes was, er kwamen enorm veel kids met hun ouders opdagen, 
waarvoor een dikke merci! Zij moesten na enige tijd echter plaats ruimen voor het grote feest.. 
We kregen dit jaar maar liefst 2000(!) Feestvierders, zo blijft het bezoekersaantal elk jaar maar toenemen..  
We willen dan ook de dj’s, de leidingsploeg en de hardwerkende vrijwilligers enorm hard bedanken want 
zonder jullie was dit zeker niet mogelijk! Noteer alvast vrijdag 4 mei in je agende voor de HIGHWAY PARTY 
2018!

Animatorcursus
Een deel van de leidingsploeg trok tijdens de paasvakantie vijf dagen naar De Kalei in 
Dilsen. Dat deden ze om een cursus over ‘hoe een betere leider/leidster zijn’ te volgen: 
vernieuwde spelletjes die de leiding zelf moest spelen, enthousiaste begeleiders die de zotte bende onder 
controle konden houden en natuurlijk een mooie herinnering voor de deelnemers. 

Bivak meisjes – 12 tot 20 juli
Ook dit jaar gaan we met de meisjes 
van Chiro Boekt op bivak, dit doen ze 
op een festivalweide in Eigenbilzen. De 
weide zal omgetoverd worden tot het 
boekt pop festival. Dus, chirochicks, 
als jullie zin hebben om samen met 
je leidsters en vriendinnen een paar 
nachtjes in een slaapzak te slapen, te 
spelen en te ravotten, of eens rustig te 
knutselen, aarzel dan niet om mee te 
komen. 

Bivak jongens – 12 tot 20 juli
Niet alleen de meisjes, maar ook de 
jongens van Chiro Boekt gaan weer 
op bivak van 12 tot 20 juli. Dit  doen 
we dit jaar in het kabouterbos in 
Leopoldsburg. De leiding is al volop 
bezig met de voorbereidingen . Het 
belooft dus weer een bivak te worden 
om nooit meer te vergeten . Als je niet 
weet wat doen in de grote vakantie, 
stuur je jongens mee op bivak!
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Speelpleinwerking Pat vzw is het speelplein voor de kinderen van Boekt, Bolderberg, Viversel en Zolder-
Centrum. Maar ook kinderen uit andere deelgemeenten of gemeenten zijn 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 en 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 2013).
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 3 juli tot en met donderdag 17 augustus. Elke werkdag van 13u30 
tot 17u30.
Inschrijven is mogelijk vanaf 13u.

Prijs?
Eenmalige administratieve kost van €4,50 per jaar, voor de verzending fi scaal attest en administratieve 
inschrijving bij de verzekeringsmaatschappij. Te betalen bij de eerste inschrijving.
&
1,50 euro inschrijvingsgeld per dag voor de verzekering en de gebruikte materialen.

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 keer dat je komt: €1,50/dag en eventueel geld voor de vieruurtjes.

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.

Waar?
Jeugdlokalen Boekt, Ubbelstraat 104 bus5, 3550 Boekt.

Openingsfeest maandag 3 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.

Meer info
www.speelpleinwerkingpat.be
info@speelpleinwerkingpat.be
gsm: 0471 46 59 96 - telefonisch enkel bereikbaar in juli en augustus.



Een Ijskelder in Boekt?
Op Kayenberg is er een straat die Ijsberg heet. We vroegen ons af of deze naam te maken heeft met 
historische gegevens van Boekt. In notities van de heer Hugo Voet, voormalig lid van de dorpsraad, 
konden we één en ander vinden.
Inderdaad, in de buurt van Kayenberg is er een echte ijskelder. De ijskelder behoorde tot kasteel 
Meylandt en ligt een 150 meter van de Meylandtlaan, recht tegenover de molen, ten noorden van de 
stal en schuur en ten noord-westen van de woning van notaris Van Soest (ongeveer 100m van de N72). 

De molen langs de Meylandtlaan werd gebouwd met ijzerzandsteen. Waarschijnlijk werd rond 1740 bij de 
bouw van de molen, stal en schuur, ijzerzandsteen uit de Weigersberg gehaald. Op die plaats komt die 
steen tot aan de oppervlakte. Over een breedte van ongeveer 20m, een lengte van 60m en 10m diep, 
tot op het niveau van de straat, werd bruine zandsteen uitgehaald. De zone is ondertussen herbegroeid.

In de Zuidfl ank van deze  groeve is een opening (0.8m hoog ,1.40m br naar het N gericht ) op 3m onder 
de plaatselijke top van de Weigersberg. De vloer van de 1ste gang, 3m lang, daalt 1.20m en het plafond 
slechts 0.4 m. Een tweede aansluitende gang naar links (tegenwijzerzin 70°) is ook 3m lang. De plafond-
bovenplaat is telkens in zandsteen. 
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T.C. Boekt v.z.w.
     Jaargang
Inderdaad, onze tennisclub bestaad reeds 33 jaar. Opgestart door enkele tennisliefhebbers aan het 
kasteel Vogelsanck, verhuisde de club begin jaren 90 naar de pleinen aangelegd achter het “oude” 
Buurthuis. In 2015 trokken we dan naar onze huidige locatie, waar we hopelijk nog vele jaren zullen 
kunnen tennissen. 

Met de steeds grotere aangroei van inwoners in onze buurt, is 
er ook steeds meer vraag naar ontspanning. En tennis is een 
vorm van ontspanning. Elk jaar komen er ook steeds nieuwe 
leden bij, maar ook haken er altijd enkele af, spijtig, want nu 
met onze 3 pleinen kunnen we gerust meer spelers aan. 

Vooral de jeugdspelers laten het een beetje afweten, 
jammer, want er is zeker genoeg jeugd in Boekt en onze 
pleinen staan steeds te beschikking. Dus zij die willen, kom 
eens een balletje slaan. Er kan eventueel ook les gevolgd 
worden en er is ook start to tennis, voor degenen die nog 
nooit getennist hebben. 

Op zich doet de club het nog steeds goed. Er zijn 
verschillende interclubploegen, en er worden ook allerhande 
activiteiten georganiseerd worden zoals ons clubtornooi. Zoals je ziet, voor iedereen wat wils en steeds 
aangepast aan ieders niveau. Iedereen is van harte welkom. Heb je interesse, kom eens langs of neem 
contact op met één van de bestuursleden.  Je kan alles over TC Boekt terug vinden op onze website : 
www.tcboekt.be.

S portieve groetjes, en tot binnenkort.

Het bestuur

Een Ijskelder in Boekt?

Boekt



 Bouwwerf Boekt – Boekt groeit en bloeit

Aansluitend is meerdere jaren later (tijdstip onbekend) de echte ijskelder uitgegraven. Deze bestaat uit 
een gang van enkele meters lang om te eindigen in een diepe put onder een gewelfd plafond. De put is 
bijna cirkelvormig (diameter van ongeveer 3 m). De totale hoogte onder een gewelfd plafond is 6.60m. 
De kelder is zuiver, droog en koel.
Het metselwerk in de ijskelder heeft resten van een groot aantal ijzeren pinnen; het doel hiervan is 
niet duidelijk. Onderzoek van het bakstenen metselwerk zou een aanduiding kunnen geven van de 
ouderdom van deze ijskelder. 
De pachters van Meylandt moesten in de winter het ijs uit de Mangelbeek hakken en vervoeren tot in de 
ijskelder. Dit ijs bleef bewaard tot in de zomer. Het ijs moest niet dienen, zoals wel eens verteld wordt, om 
de champagne van de kasteelheer te koelen, maar wel om, in geval van ziekte van hun pachters als 
geneesmiddel te dienen (ijs op de buik). 
Zeker bij warme dagen zou een bezoek hieraan ook nu nog heel interessant zijn.
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Eeuwig wachten op de bus in de (oude) 
Borghgravenlaan 

Veilige fietspaden aan 
Ubbelstraat - Terlaemenlaan 

Nieuwe appartementen  
Ubbelstraat  

Carpool aan afrit 27 - 
Terlaemenlaan  

Nieuwe verkaveling achter 
de Vlamingenlaan  

Nieuwe appartementen aan 
Astridlaan en kerkplein  

Veilige fietspaden aan 
Ubbelstraat - centrum 

Nieuwe appartementen 
Meylandtlaan  

Veilige fietspaden aan 
scherpe bocht 
O.L.Vrouwstraat 



Meylandtlaan 107, 3550 Heusden-Zolder 011 60 40 29
www.sunart.be info@sunart.be

Ma – Za: 10u00 tot 21u00

Onze Lieve Vrouwstraat 63
3550 Heusden-Zolder

www.esensa.be

Medische tatoeage  
Permanente make-up

esensa pink - inkf

+32494/99.88.33
info @ esensa.be

011 53 66 12  of  011 87 37 36
ENKEL OP AFSPRAAK

Brood- en 
Banketbakkerij 

SWINNEN    

De Borghgravelaan 14                    TEL 011 / 53.37.62

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


