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

Kinderknutselen KWB Boekt

Winterhappening 2017

Verslag Hoorzitting16/11/17

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

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

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 Dit is de eerste editie van Boeketje in 2018. U mag er nog twee 
verwachten dit jaar: eentje in juni en in oktober. Dit mede dankzij 
de 40 sponsors die weer willen adverteren in onze dorpskrant. We 
hopen dat het hen veel nieuwe klanten uit Boekt opbrengt. 

2018 wordt een belangrijk verkiezingsjaar.  Wij kunnen kiezen 
voor een nieuw gemeentebestuur. Democratie op lokaal niveau, 
het dichtst bij de burger. We kijken uit naar welke partijen gaan 
opkomen. 

Wij hopen dat ook in Boekt voldoende kandidaten zich op 
de lijst van hun partij zullen zetten. Politiek heeft voor velen 
een negatieve bijklank gekregen. Toch zijn zij het die het de 
volgende 6 jaar in Heusden-Zolder moeten doen. Wij waarderen 
iedere kandidaat vanuit Boekt en wensen hen veel succes. De 
verkozenen zullen moeten bewijzen in hoeverre zij een beleid 
voeren dat aansluit bij de wensen van de bevolking. 

Als Dorpsraad dienen wij ons, statutair, van partijpolitiek te 
onthouden. Als adviesorgaan is het echter onze plicht door te 
geven wat wij horen, zien en voelen van wat leeft in Boekt. Sinds 
de Dorpsraad geen beheer meer doet van het Buurthuis, hebben 
we meer ruimte om ons daar op te focussen.

We hebben aan de hand van wat we hoorden op de laatste 
volksvergaderingen en wat leeft bij de mensen in de straat, een 
lijst van vijf prioriteiten overgemaakt aan de politieke partijen die 
op dit ogenblik in de gemeenteraad zetelen. Wij kijken uit naar 
wat hierover in de partijprogramma’s zal terug te vinden zijn.

Twee prioriteiten willen we hier uitlichten: eerst en vooral 
de uitbouw van het centrum in Boekt. Boekt heeft in feite 
nooit een echt mooi centrum gehad. Een gezellig centrum 
is nochtans belangrijk. Het is het centrale gedeelte van een 
dorp, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.  Boekt is vooral 
een woonkern, met een school, buurthuis, jeugdlokalen, 
kerk en enkele middenstanders. Wij pleiten voor een 
grondige dorpskernhernieuwing met veel aandacht voor de 
gelijkberechtiging van de verschillende weggebruikers. Meer 
plaats voor voetgangers en fietsers. Deze dopskern hernieuwing 
dient uitgewerkt in overleg met de buurtbewoners!

Een tweede punt is de Belikstraat. Deze straat is in Boekt veel 
drukker geworden. Ook meer voetgangers en fietsers. Wij vragen 
snelheidsbeperkende maatregelen, betere verlichting en meer 
veiligheid voor de zwakke weggebruiker.

Op de laatste volksvergadering gaaf de politie een aantal 
verkeersknelpunten weer in Boekt. En dat waren er heel wat. We 
gaan als Dorpsraad deze zo veel mogelijk trachten op te volgen. 
Wie zin heeft om hieraan mee te werken is van harte welkom in 
onze Dorpsraad.

Wij wenen u veel leesplezier in dit Boeketje.
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Winterhappening
Winterhappening

Winterhappening Boekt editie 2017.
Laat ons starten met een bekend gezegde “time fl ies when you are having a great time”, of in het 

Vlaams “de tijd vliegt als je je amuseert”. Dit kunnen we voor de vierde keer op rij zeggen over onze 
Winterhappening editie 2017.

In de aanloop naar de avond is er door zowel de organisatie, de meewerkende verenigingen als door 
de vrijwilligers het nodige werk verzet, waarvoor onze welgemeende dank. Indien we niet kunnen 
rekenen op deze hulp kunnen we u geen leuke avond bezorgen, want dat is nog altijd de bedoeling 
van het evenement. Iedereen samen brengen en een aangename avond bezorgen! Vaak denken wij 
na over de organisatie, want we hebben uiteraard een zeer gevarieerd publiek en niet iedereen heeft 
dezelfde interesses. Doch denken wij te mogen stellen dat we er toch weer in geslaagd zijn iedereen iets 
te brengen dat hij of zij wel kon smaken, afgaand op de reacties die we mochten ontvangen.

In tegenstelling tot andere jaren zijn we de avond kunnen starten met een vrij podium door de leerlingen 
van de basisschool van Boekt . Het gaf hen de mogelijkheid te laten zien welke talenten zij hebben 
om mensen te entertainen. Dit alles werd in goede banen geleid door Miet Vanbilsen, waarvoor onze 
dank. Jammer genoeg is er op het laatste moment de afgelasting geweest van de dansgroep “Dança 
for Kids”, doch hopen we deze volgend jaar terug op het podium te krijgen. Gelukkig is er dan nog de 
goede Kerstman, die vanuit het hoge noorden  liet weten dat hij voor zulk een mooi en uniek evenement 
als de Winterhappening Boekt, in deze drukke tijden, zijn rendieren wel even vroeger op pad stuurde en 
zou halt houden op de Winterhappening. Hij maakte zelfs tijd om met de kinderen op de foto te gaan 
en gaf hen een klein presentje. Na afl oop waren de kinderen dan ook bijna allemaal helpers van de 
Kerstman met hun kerstmuts.

 De kerstman op bezoek bij de Winterhappening

Daarna werd er een perfecte overgang gemaakt door de groep “7 Days Left” (zie foto onderaan). 
Deze groep wist ons te verassen met een mooie set, die zij volledig akoestisch heeft gebracht. Langs 
verschillende kanten kon je horen dat dit door het aanwezige publiek ervaren werd als leuk en 
aangenaam. Dus mannen, super gedaan en wie weet tot volgend jaar. 

Als afsluiter zorgde “Madhouse” voor de fi nishing touch op deze editie.   Van zacht naar hard, van traag 
naar snel, niets was deze groep te veel. Zanger Sylvain 
en zijn mannen maakten van deze editie opnieuw een 
mooie editie, waarbij het nog steeds aanwezige volk 
vrolijk zat te swingen. 

Het klinkt eentonig maar net als vorig jaar denken we 
dat we weer kunnen stellen dat jullie, ons publiek, weer 
fantastisch waren. Het is daarom dat we proberen elk 
jaar iets beter te doen en ook proberen te verrassen met 
iets nieuws.

Afgelopen editie was dit met de “ICE Bar”. Dit was 
een hoekje dat het moest hebben van gezelligheid en 
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Kwb Boekt
Samen voor een bruisende buurt 

De komende weken en maanden willen we je graag laten kennismaken met een 
lekkere mix van activiteiten voor en door Boektenaren. 

De eerstvolgende activiteit is een nieuwe editie van het 
kinderknutselen. 

Hierbij nodigen we (groot)ouders en kinderen (vanaf de laatste 
kleuterklas) uit om samen met hamer en nagels aan de slag te gaan. 
Dit jaar timmeren we een draagbaar speelhuis in elkaar met meer 
dan 20 meubeltjes. 

Om dit allemaal -meer dan 100 onderdelen- in elkaar te nagelen 
spreiden we het kinderknutselen over twee zaterdagen (24 februari 
en 3 maart). 

Alle nuttige informatie over deze knutselactiviteit én onze komende 
gezinsactiviteiten kan je terugvinden op de site www.boekt.be en uiteraard ook 
via onze facebookpagina. 

Wil je graag op de hoogte gehouden worden over onze activiteiten?  

Stuur dan gewoon even je contactgegevens door naar: 

koen.vandecruys@kwb.be (De Wallen 15). 

 

Winterhappening
Winterhappening

aangepaste inrichting. Wij wisten dar er tijd en energie in ging kruipen, maar het was de moeite waard. 
Jong en oud vond dit hoekje super.

Ook de voorziene verwarming had zijn nut. Door de miezerige avond konden de aanwezigen zich 
beschermen tegen de klammige koude. Bij de nieuwe editie zijn deze al verzekerd, zodat ook diegenen 
die zich lieten afschrikken door de regen, zullen besluiten toch een kijkje te komen nemen. 

Al bij al denken we dat we er weer een mooie avond van gemaakt hebben. Dit alles hebben we te 
danken aan u, de bezoekers van de Winterhappening Boekt. Doch mogen we zeker niet vergeten dat 
de steunende handelaars en ondernemers, die ons zowel materieel als fi nancieel steunden, dat zij mee 
helpen het evenement te maken! Wij hopen volgend jaar terug te mogen rekenen op jullie en danken u 
nogmaals voor de steun voor de voorbije editie(s).

Als afsluiter toch nog even stellen, Boekt is Boekt en Boekt weet te feesten. Dank zij uw steun kunnen we 
de meewerkende verenigingen een eurootje toestoppen en gaat een deel van uw centjes terug naar 
Boekt. Want Boekt is uniek! 

Dank u allemaal en tot volgend jaar!!     

Team Winterhappening 
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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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Sint-Maartensvuur Chiro Boekt

Op 11 november stond Boekt weer in vuur en vlam! Tijdens de kindernamiddag konden de kinderen 
spelletjes spelen en pompoenen uithollen. ‘s Avonds kon iedereen deelnemen aan de fakkeltocht, om 
vervolgens de grote stapel hout in brand te steken. Jenever, warmte en goed gezelschap in overvloed! 
Bedankt aan iedereen om te komen! Hopelijk tot volgend jaar!

Ouderavond Chiro Boekt
Ja ja, het is weer zover! Vrijdag 16 en zaterdag 17 februari haalt heel de chiro hun acteerkunsten, 
danskunsten,… weer boven! Ouders, grootouders, broers, zusjes en vriendjes en vriendinnetjes mogen 
allemaal komen kijken naar de show die de leden en leiding van Chiro Boekt weer in elkaar hebben 
gestoken. Ook benieuwd naar wat dat dit jaar zal geven? Kom dan zeker een kijkje nemen! De 
ouderavond vindt telkens plaats om 19u in zaal De Vierseleer (Westlaan 194 Heusden-Zolder). Tot dan!

Highway Party 
Chiro Boekt

Vrijdag 4 mei 2018 staat onze 
befaamde Highway Party op 
het programma. Heel Boekt zal 
voor één nacht in vuur en vlam 
staan. De hoofdact is nog niet 
bekend maar die zoals altijd niet 
teleurstellen! Voor meer info: zie 
onze Facebook-pagina. Mis dit 
feest zeker niet want het wordt er 
één om nooit te vergeten! Tot dan!
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Matrassen en waterbedden,
lattenbodems, seniorenbedden,

kussens en dekbedden...

Matrassen en waterbedden,
lattenbodems, seniorenbedden,

kussens en dekbedden...

MATRAS- & WATERBEDCENTRUM

Hofeinde 14 - 3550 ZOLDER - 0478 233761
www.slaapgoed.com

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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Nieuwe fi etsgeleidingslijnen zorgen voor meer 

fi etscomfort in Boekt
Drie jaar geleden besliste het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in een dienstorder om de 
blokmarkering op oversteekplaatsen voor fi etsers te verwijderen. Die markering leidde immers vaak 
tot gevaarlijke situaties omdat fi etsers verkeerdelijk dachten dat ze voorrang hadden, zeker als de 
oversteek naast een zebrapad was aangebracht. De Vlaamse overheid kreeg sindsdien veel kritiek 
voor het verwijderen van de blokmarkering omdat fi etsers ook niet veilig kunnen oversteken als er voor 
hen helemaal geen wegmarkering voorzien is. De nieuwe markering met kleine blokjes en een fi etslogo 
moet de oversteekplaatsen die voorrangswegen dwarsen, nu duidelijker en veiliger maken. Het is de 
bedoeling dat fi etsoversteekplaatsen er overal hetzelfde zullen uitzien.

Voorbeeld van nieuwe wegmarkering voor fi etsers op een niet-lichtengeregeld kruispunt. (Beeld: AWV)

Half augustus 2017 stelde Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) deze nieuwe lay-out voor 
fi etsoversteekplaatsen voor. Hij gaf een overzicht van de twintig kruispunten in Vlaanderen die als eerste 
aangepakt zouden worden. Daarbij zijn drie Limburgse kruispunten met gewestwegen. 
In Limburg gaat het om de kruispunten van de Crutzenstraat en de N2 in Hasselt, dat van de N79 met 
het opritcomplex aan de E313 in Tongeren en dat van de N729 met de Ubbelstraat en O.L.Vrouwstraat in 
Heusden-Zolder. Deze zijn nu helemaal klaar. Boekt is meteen goed voorzien. 

Fietsoversteekplaats aan het kruispunt van de N729 met de Ubbelstraat

Boekt
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BasisschoolBoekt
   

Vrije Basisschool Boekt      Schooljaar 2017 – 2018
Reitveld, 7
3550 Heusden-Zolder
Tel. 011/ 53 78 69    

Betreft: het inschrijven van kleuters, geboortejaar 2016!
Beste ouders
De overheid heeft het basisonderwijs een strikte regelgeving opgelegd wat betreft het inschrijven van 
kleuters in een school.
Volgende afspraken hieromtrent moeten nauwkeurig gevolgd worden.
Heeft je zoon of dochter reeds een broer of zus op onze school, dan kan je hem of haar komen 
inschrijven tijdens de voorrangsperiode vanaf maandag 19 februari 2018 t.e.m. vrijdag 2 maart 2018.
Ouders, die nog geen kind op onze school hebben, kunnen hem of haar komen inschrijven vanaf 
maandag 12 maart 2018 tot en met vrijdag 23 maart 2018.
De inschrijving van je kind kan eventueel uitgesteld worden omdat de school verplicht is om voorrang te 
verlenen aan kinderen die aan bepaalde kenmerken voldoen.
Vanaf 16 april 2018 zal de school dan laten weten of je kind al dan niet ingeschreven kan worden.
Van 5 maart 2018 tot en met 9 maart 2018 en van 26 maart 2018 tot en met 30 april 2018 zijn er geen 
inschrijvingen mogelijk!
Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de school op 011 53 78 69.
Vriendelijke groeten

Miet Vanbilsen, Schoolhoofd Vrije Basisschool Boekt    www.basisschoolboekt.be

KREABO
Kreabo op Internationaal Straattheaterfestival in Bokrijk

Op Pinkstermaandag 22 mei presenteert 
Kreabo op het Internationaal 
Straattheaterfestival in Bokrijk het kluchtig 
spel ‘Elckerlykje’. We zijn bijzonder trots dat 
ons door de directie werd gevraagd om ter 
gelegenheid van de viering van het 60-jarig 
bestaan van Bokrijk een bewerking van 
het Middeleeuwse toneelspel ‘Elckerlyk’ te 
brengen. Omdat de idee nog altijd actueel 
is, hebben we die behouden en verwerkt in 
een absurd en wervelend spektakel. Wilt u 
weten hoe, kom dan eens kijken. We treden 
4 keer op: om 11u., 13u., 15u. en 17u. 

        Tijdens het festival van vorig jaar presenteerde Kreabo
         een absurd spel met als thema ‘Romeo en Julia in galop’. 
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BasisschoolBoekt

KREABO

KREABO
Kreabo presenteert ‘De Blauwe Kamer’

       Kreabo heeft toch een thuis

We zijn verheugd te kunnen vermelden dat de onenigheid over 
al-of-niet gebruik van de koorruimte van de H.Hartkerk na contacten 
met de bisschoppelijke en gemeentelijke overheid van de baan is. 

Voortaan wordt de koorruimte als een ruimte beschouwd die kan 
aangewend worden voor catechese, voordrachten, religieuze 
initiatieven… evenals voor socio- culturele activiteiten die verenigbaar 
zijn met het imago van een kerkgebouw. Volgens afspraak mag de 
kerkraad van de H.Hartkerk Boekt aan Kreabo de koorruimte verhuren 
voor het brengen van zijn theatervoorstellingen. Na de productie 
ontruimt Kreabo het speelvlak, dat verder voor andere doeleinden 
kan gebruikt worden. Kreabo stelt de tribune met 75 schouwburgzetels 
en de technische apparatuur (belichting, geluid, beeldprojectie…) op 
aanvraag ter beschikking van de kerkraad. Afspraken in dat verband 
dienen gemaakt te worden met de voorzitter van Kreabo (zie website 
kreabo.be).

    ‘De Blauwe Kamer’

Kreabo speelt onder de titel ‘De blauwe kamer’ van Kristien 
Hemmerechts het tragische verhaal van een rendez-vous hotel 
waar men zelfmoord kan plegen. In ‘De blauwe kamer’ is niemand 
man of vrouw, echtgenoot of echtgenote, vader of moeder, zoon 
of dochter. Het is de plaats waar je de dood in de ogen kijkt en niet 
met je ogen knippert. Dit stuk ontrafelt op geraffi neerde wijze de 
motieven van Hannes levenswijze. Het toont ons het ingewikkelde 
kluwen van intermenselijke relaties en het onvermogen om te 
ontsnappen aan onze lotsbestemming.

In een bescheiden hotelletje trekt Hanne zich terug en zoekt ze een 
leven te vinden los van wereldse beslommeringen en emoties. Dat 
wordt echter steeds verstoord door Lize, Hanne s zus. Zij zoekt Hanne 
voortdurend op, niet in het minst om zichzelf vrijblijvend te bedienen 
van een mannelijk verzetje. Of door Hendrik, een bezoeker met erg 
veel en erg vreemde vragen. Vragen die ongekende waarheden 
genadeloos op tafel leggen. Hij wil de kamer zien waar zijn zoon 
zelfmoord pleegde. Gelukkig is er good old Suzan om in 
bescherming te nemen, en Sien, de dochter die Hanne nooit zal 
hebben. 
Vrijdag 9 maart 2018 om 20u
Zaterdag 10 maart 2018 om 20u  Tickets: € 10
Vrijdag 16 maart 2018 om 20u

Kreabotheater, H.Hartkerk, Reitveld 2, Boekt, Heusden-Zolder, ingang langs zijde Hoogveld
Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het 
nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be

‘De dood en het meisje’ werd in 
november 2017 gebracht voor volle 
zalen. Waarvoor onze dank.

Acti ng: Larissa, Daisy, Marie-Claire, 
Roland, Ria

Regie: Andy
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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

TANKCONTROLE
CENTRALE

VERWARMING
ONDERHOUD CV

AIRCONDITIONING

De Raeve Stefan
De Borghgravelaan 3

3550 Zolder

tel. 011 / 53.37.76
GSM 0497 / 80.47.62
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Hoorzitting 16 november 2016

Naar jaarlijkse gewoonte ging op de derde donderdag van november de jaarlijkse 
hoorzitting oftewel volksvergadering van dorpsraad Boekt door.

Na de verwelkoming door voorzitter Jos Tielens, het 
fi nancieel verslag van penningmeester Eddy Luyten 
en een presentatie over de dorpskernherniewing en 
de prioriteiten van de dorpsraad door Jos Tielens,  
kwamen enkele gastsprekers aan het woord.

Vóór deze bijeenkomst was er gedurende meerdere 
weken de mogelijkheid om vragen in te dienen. 
Deze en andere vragen werden in de hoorzitting na 
de verschillende toelichtingen beantwoord.

1. GASTSPREKERS AAN HET WOORD

Toelichting door 
burgemeester Mario 
Borremans

Wat gaat er gebeuren met de gronden 
tegenover het buurthuis? 

Deze gronden liggen al een tijdje braak. Er is 
een stedebouwkundig attest aangevraagd.  
Vertraging is mede bepaald door het feit dat 
enkele onteigeningen nodig zijn en dat een deel 
van de gronden moet gesaneerd worden i.v.m. 
vervuiling. Indien dit goedgekeurd wordt door 
OVAM, dan kan er een verkavelingsvergunning 
worden aangevraagd. Op 13/11/17 heeft er zich 
een projectontwikkelaar aangediend op het 
gemeentehuis.

De glascontainers moeten een andere bestemming 
krijgen. Wat is stand van zaken?

Boekt denkt aan ondergrondse containers. Dit wordt 
bekeken maar er worden ook andere lokaties voor 
bovengrondse plaatsing bestudeerd. 

Een voorstel was aan de Kleine Kenen, maar 
daar kwam een  negatief antwoord op van 
de ophaaldienst. Rekening houdend met de 
verkeersveiligheid (bv. parkeren op fi etspad of 
glasscherven op fi etspad), gaan we verder op zoek 
naar een andere locatie. 

Veiligheid in de Belikstraat.

Deze gaat dit jaar (2017 n.v.d.r.) aangepakt 
worden.

Er is een schrijven aan de omwonenden geweest 
dat er werken zullen uitgevoerd worden vanaf 
20/11/17 tussen de rotonde aan de Kleine Lust en de 
Panestraat.

De goten zullen opgehaald worden en er zal een 
nieuwe asfaltlaag aangebracht worden

De werken zullen 3 à 4 weken duren naargelang de 
weersomstandigheden en er zal wel hinder zijn voor 
de bewoners. (n.v.d.r. ondertussen zijn deze werken 
volledig uitgevoerd)

Trage wegen – stand van zaken

De trage weg tussen de 
Abdijstraat en Meulkens is 
ondertussen al meer dan 
een jaar door heel wat 
fi etsers gebruikt.  Er zijn nu 
snoeiwerken uitgevoerd.

Om de verbinding naar het 
“routeke” te verbeteren, zijn 
er enkele problemen. Een stuk 
ligt op grondgebied Lummen 
en er zijn verschillende 
eigenaars die allemaal 
moeten opgespoord worden 
om toestemming te krijgen om 
werken op hun grond uit te mogen voeren.

Uitbreiding Kolenhaven Lummen/Zolder

De dorpsraad had evenals het gemeentebestuur 
een bezwaarschrift ingediend.

Hoorzitting 16 november 2016

Volksvergadering
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Volksvergadering
Er zal een ontsluitingsweg aangelegd worden waar 
vooral Viversel last zal van hebben. 

“Verloren Brug” (Weyermanstraat)

De voetpaden zullen nog deze legislatuur, 
waarschijnlijk nog dit jaar aangepakt worden. 

Tevens wordt de belijning aangepast voor een 
veiliger verkeer. (n.v.d.r. ondertussen zijn deze 
werkzaamheden volledig klaar)

Echelbeek

Er wordt een omheining geplaatst, waarschijnlijk in 
het voorjaar 2018

Toelichting schepen 
Funda Oru

Stand van zaken van de jeugdlokalen 

Er is een vergadering geweest met 
vertegenwoordigers van de jeugdlokalen die 
positief onthaald is. De jeugdverenigingen hadden 
een heel goede visie en een goed plan. Er is een 
plan voorgesteld:

• Er wordt € 37.000,00 aan middelen 
vrijgemaakt voor  het sanitair blok, maar dit 
moet nog goedgekeurd worden.

• Voor opslagruimte zijn er geen middelen 
meer

• In een latere fase moet er gekeken worden 
naar de mogelijkheden voor nieuwe 
lokalen

Toelichting over 
veilgheidszaken door 
commissaris Danny 
Wendelen van de politie

Via een powerpoint presentatie gaf de heer 
Wendelen een zeer goed en welgesmaakt 
overzicht van meldingen uit Boekt, reeds 
uitgevoerde zaken (zoals voetpadverbinding 
Vlamingenlaan naar Belikstraat, belijning aan 
de verloren brug, carpoolwerking, zone 30 in de 
nieuwe wijk tussen Vlamingenlaan en Hofeinde, 
afvlakken zijbermen, en veilige oversteekplaatsen 
O.L.Vrouwstraat) en toekomstplannen (zoals 
eenrichtingsverkeer Reitveld richting H.Hartlaan, 
zebrapad Ubbelstraat Astridlaan, bestendigen 
versmalling of afsluiten van einde Hofeinde 
(dit wordt bekeken), bredere fi etspaden in de 
Ubbelstraat, veilige oplossing  voor postbus vlak 
naast fi etspad, veiliger fi etsen van Boekt naar de 
middelbare scholen door o.a. oversteekplaats of 
een tunnel aan Meylandtlaan-Kapelhof en goede 
aansluiting op het fi etsroutenetwerk).

De verschillende verbeteringen sluiten perfect 
aan bij de wensen van de dorpsraad. Voor 
de dorpsraad is een veilig Boekt één van de 
prioriteiten. 

Nog uit te voeren: Zebrapad Ubbelstraat-Atridlaan
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 Nog uit te voeren: bestendigen versmalling of 
afsluiten van einde Hofeinde.

2. HOOR ZITTING
De toegestuurde vragen en ook deze direkt uit de 
zaal werden door de aanwezige mandatarissen en 
Boektenaren beantwoord en besproken.
Verloren brug naar het bos toe : sluikstorten is 
een probleem, kunnen er camera’s gehangen 
worden?

Danny Wendelen : sluikstorten en snelheid is een 
probleem. Er zullen camera’s gehangen  worden 
(onzichtbaar), de afsluiting van de Bosveldsteeg 
moet meehelpen het sluikstorten te voorkomen.

De verkeersdrempel op parking buurthuis is nogal 
gevaarlijk voor fi etsers. Er wordt gevraagd om er 
een stuk uit te nemen.

Danny Wendelen : dit is mogelijk en werd al 
bekeken. Wordt vervolgd.

Verkeersdrempel parking buurthuis gevaarlijk voor 
fi etsers

Glascontainers : deze werden verplaatst zodat 
ze tegenwoordig op de parkeerplaats staan, 
waarom niet meer op de oude plaats ?

Na het legen van de containers worden ze nogal 
nonchalant teruggeplaatst, het moet snel gaan 
enz. Dit mag geen reden zijn om de containers 
op de parkeerplaats te zetten zodat men bijna 
verplicht is om op het fi etspad te parkeren om het 
glas weg te brengen

Opmerking van Boektenaar : er zijn heel veel 
sluikstortingen aan de glascontainers.

Een voorstel uit het publiek was om de 
glascontainers te verplaatsen naar de parking aan 
het buurthuis of aan de parking aan de kerk

Waarom wordt de belijning op de brug aan afrit 
28 (Vogelsancklaan) zo breed gehouden ten koste 
van het fi etspad ?

Deze werken zijn uitgevoerd door het AWV, zonder 
veel zeggenschap van het gemeentebestuur. 
Het profi el van de weg is heel breed, men 
heeft hier gedacht aan de rijbaan, zodat de 
verkeersafwikkeling beter wordt

Uitrijden aan den Ubbel naar de Borghgravenlaan

Er waren lichtjes ingewerkt in het midden van de 
weg, maar ineens waren die verdwenen, niemand 
weet waar ze heen zijn.

Ten slotte was er nog een oproep aan de 
jongeren om te zetelen in de dorpsraad.

De rondvraag van Jos leverde echter 
geen nieuwe kandidaten op.

Indien er mensen zijn die graag 
meehelpen om van Boekt een fi jn dorp te 
maken, gelieve dan contact op te nemen 
met de voorzitter van de dorpsraad 
Jos Tielens (zie info op pagina 3 in dit 
Boeketje).
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organiseert

Paasbrunch

Zondag 1april 2018
van 10u30 tot 14u30

info in Buurthuis Den Ubbel
inschrijven op voorhand

€ 25volw.
€ 12.50 kids vanaf 6j.

om 15u30
€ 5 per kind

Inschrijven op voorhand
Info in Buurthuis Den Ubbel

den.ubbel104@gmail.com

Paaseieren Rapen

Zondag 1 april 2018

organiseert

Paasbrunch

Zondag 1april 2018
van 10u30 tot 14u30

info in Buurthuis Den Ubbel
inschrijven op voorhand

€ 25volw.
€ 12.50 kids vanaf 6j.

om 15u30
€ 5 per kind

Inschrijven op voorhand
Info in Buurthuis Den Ubbel

den.ubbel104@gmail.com

Paaseieren Rapen

Zondag 1 april 2018

VK Wieze Boys

Kaartavond VKWieze BoysVrijdag 9 maart 2018 20u (stipt)
Prijzen: half varken te verdelen onder de winnaarsGratis boterhammen

                  VVK: € 4  Kassa: € 5Kaarten verkrijgbaar bij de bestuursleden
Inlichtingen: Beerten Lode 0498/852651Adres: Kantine VK Wieze Boys, Kongostraat, 3550 Heusden-Zolder

VK Wieze Boys weer aan de top !
Bij het schrijven van deze tekst staan de VKWiezeBoys A op de eerste plaats in de reeks van KLBS 

(Koninklijke Limburgse Bedrijfssportbond). 

Hieronder vind je de thuismatchen tot einde van het seizoen. 
Supporters zijn van harte welkom. 
Het zal nog zeer spannend worden.  

03-02-18 15u00 Wieze Boys B FC Beukenhof
17-02-18 15u00 Wieze Boys A FC Berg
24-02-18 14u00 Wieze Boys A RP Products
03-03-18 15u00 Wieze Boys A P. Keroma A
10-03-18 13u00 Wieze Boys B FC Klotbroek
  15u30 Wieze Boys A HS Bilzen
24-03-18 13u30 Wieze Boys B FC Vini’s
  16u00 Wieze Boys A OH Bergmans
07-04-18 13u30 Wieze Boys B Stokrooie U
  16u00 Wieze Boys A Kotem VV
21-04-18 16u00 Wieze Boys A Vl. Eisden

Kongostraat - Boekt -Zolder    

Meer info kan je vinden op de website http://www.vk wiezeboys.be/



Wielertoeristenclub sportvrienden Boekt
Het fi etsseizoen 2017 ligt alweer achter ons. Er zijn  veel kilometers afgemaald vanaf de eerste zondag in 
maart tot de laatste zondag in oktober. We zijn opgemerkt geweest in Thorn, Hoei, Oudenaarde en zelfs 
aan de Moezel in Duitsland. Overal in Limburg zijn we wel gestopt om een koffi e te nuttigen of een fris 
pintje te drinken. Onze 65 leden hebben weer het beste van zichzelf gegeven en dat resulteerde in maar 
liefst 3 clubkampioenen! Godelieve, Tiziana en Freddy waren de rittenkampioenen van 2017, die werden 
gehuldigd op de brunch in de Weyerman.

Maar we kijken al uit naar het seizoen 2018. De meesten zijn zich al aan het voorbereiden voor het 
nieuwe fi etsjaar. De verantwoordelijken van de vier groepen hebben hun rittenschema’s al ingediend 
en de organisatie van zowel de tweedaagse-, als de driedaagse-fi etstocht zijn in volle gang. Met ook 
weer een aantal zaterdagritten en enkele aktiviteiten om onze clubkas te spekken, heeft ook het bestuur 
werk genoeg. Een bestuur dat intussen een wijziging heeft doorgemaakt en waarin Gerard, Freddy en 
Willy een stap terug hebben gezet. Een grote dank U wel, voor de jarenlange inzet die zij voor de club 
hebben getoond. 

Dus nu maar werken aan de conditie en als het weer ook wat mee wil, wacht er ons een fantastisch 
fi etsjaar 2018.

Met sportieve groeten, Dennis
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Wielertoeristenclub sportvrienden Boekt

WTC Boekt

organiseert

Paasbrunch

Zondag 1april 2018
van 10u30 tot 14u30

info in Buurthuis Den Ubbel
inschrijven op voorhand

€ 25volw.
€ 12.50 kids vanaf 6j.

om 15u30
€ 5 per kind

Inschrijven op voorhand
Info in Buurthuis Den Ubbel

den.ubbel104@gmail.com

Paaseieren Rapen

Zondag 1 april 2018

VK Wieze Boys
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Ook eind 2017 zijn onze clubvrouw en -man weer in de bloemetjes gezet.  
Dit keer waren de gelukkigen Marcel Philips en Marina Hoydonckx. Niemand minder dan de Sint was 

hiervoor uit Spanje over gekomen. 

Half januari is het nieuwe seizoen alweer gestart met onze traditionele nieuwjaarsreceptie en daarbij 
aansluitend onze algemene ledenvergadering.  

Op zaterdag 24 en zondag 25 februari organiseren wij, i.s.m. de Vrije Schutters, onze jaarlijkse eetdagen. 
Kaarten kunnen nog steeds bekomen worden bij een van onze bestuursleden.

 De eerste rit van het nieuwe fi etsseizoen start op zondag 25 maart.
Ben je sportief en wil je op zondagvoormiddag genieten van een 3-tal uurtjes fi etsen aan een sportief 
tempo, neem dan contact met ons op via mail of bel.
Onze gegevens : gilbert.baptist@skynet.be - gsm 0495/823327.

Ook eind 2017 zijn onze clubvrouw en -man weer in de bloemetjes gezet. 

WTC K.W.B. Boekt

     PC Boekt  Beste inwoners van Boekt
Eerst willen wij jullie uit naam van het bestuur van PC Boekt het beste wensen voor het jaar 2018.
Ondertussen zijn we al bijna aan het einde van de wintercompetitie gekomen. Hierin is er bij de 50+ 
1 ploeg die meespeelt voor de titel. Tijdens het jaarlijkse treffen tussen de besturen van de clubs van 
Limburg heeft Boekt dit jaar gewonnen.Ook de transferperiode komt er weer aan, we hopen dat we toch 
enkele nieuwe leden kunnen verwelkomen.Zoals elk jaar hebben we op vrijdag 23 februari onze jaarlijkse 
kaartwedstrijd ( zie bijgevoegde affi che). We hopen ook dit jaar op een goede opkomst. Kaarten hiervoor 
zijn de verkrijgen in onze club of bij onze leden.Iedereen is nog altijd van harte welkom op 1 van onze 
trainingsavonden ( maandag of vrijdag)

Het bestuur van PC Boekt

Geld- en natura prijzen
Pauze: Gratis boterhammen

Voorverkoop: 5 euro

Inlichtingen: Daniels Ludo 0496/284.255

16de kaartwedstrijd Kwajongen
VRIJDAG 23 februari 2018, AANVANG 20uur (Stipt)

t.v.v.   
Petanqueclub P.C. BOEKT v.z.w.
Ubbelstraat 104/4   3550 Zolder



 Lastige mensen overleven?
Bij Neos Heusden-Zolder moet je zijn

Wilt u lastige mensen overleven, dan kunt u zich tot Neos Heusden-Zoder wenden. Daar hebben ze 
namelijk via een voordracht van Erik Burke geleerd hoe lastige mensen te herkennen en vooral hoe ze te 
overleven. 

Wat Neos te bieden heeft?

Neos staat voor Netwerk voor Ondernemende Senioren. Iedereen die zich onder die noemer 
kan terugvinden, is welkom bij Neos. Leeftijd speelt geen rol. De meeste leden zijn wel niet meer 
beroepsactief. In Vlaanderen tellen we 35.000 leden en in Heusden-Zolder 140.

U heeft al in de inleiding kunnen lezen dat Neos interessante lezingen organiseert. Maar Neos doet meer 
dan dat, zoals u uit een kleine greep van het jaarprogramma kunt afl ezen. Neos doet bedrijfsbezoeken 
zoals bezoek Huize Timmermans (wijnbouwer), miniwitlofbedrijf Bruyninckx; dag- en halve daguitstappen 
zoals naar Sint-Niklaas, Kleine Brogel. Neos vindt cultuur belangrijk, wat blijkt uit de vele aanbiedingen: 
concerten, toneelvoorstellingen, opera, leesclub. We bieden onze leden grote evenementen aan zoals 
een concert van André Rieu op het vrijthof in Maastricht, Weense muziek in de Elisabethzaal Antwerpen, 
musicals….  En dat alles aan sterk verminderde prijzen. Neos Heusden-Zolder maakt elk jaar een 
meerdaagse reis. Dit jaar bezoeken we de kastelen van de Loire. Leden van Neos zijn ook sportief: één 
keer per maand is er een wandeling doorheen een boeiend natuurgebied en komen leden samen om te 
bowlen. 

Kom eens kennismaken met onze club. Op vrijdag 25 mei is Mark Brillouet bij ons in CC Muze te gast met 
zijn voordracht ‘Back tot he fi fties’. Deze voordracht, waaraan u als niet-lid kunt deelnemen, kost u € 9. 
U wordt daarenboven voor die prijs met koffi e en taart verwend. Inschrijven kunt u vanaf nu via contact 
met voorzitter of secretaris.

Is Neos iets voor u? Toetreden kunt u op elk moment. Lidmaatschap van één jaar kost € 30. Zo 
bent u niet alleen lid van een toffe club, maar ontvangt u ook het driemaandelijks tijdschrift met 
een grote variatie aan artikels en weetjes.  Raadpleeg onze website (http://www.neosvzw.be/
page?page=heusdenzolder&orl=24) of neem contact op met de voorzitter Trudo (trudo.groffi @skynet.be) 
of de secretaris Margriet Rayen (magriet.rayen@skynet.be).

 

       NEOS
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WTC K.W.B. Boekt

     PC Boekt
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