Uitgave Dorpskrant, jaargang 32 nr 3,oktober 2018

Het

Boek e t j e

Basisschiool Boekt... kunnen wij het maken?

Volsvergadering
donderdag 22 november

Resultaten Curieuze Neuzen

Winterhappening!

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

Sponsors

Traiteurdienst

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

Meylandtlaan 81
3550 Heusden - Zolder

011 533 644

www.pep-en-pino.be

tel. 011 / 53.70.24
fax 011 / 53.70.34

Dagbladhandel

miranda & kurt

broodjes en verse koffie vanaf 05.30u

Meylandtlaan 119
3550 Heusden
011 / 53.88.88
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Als dit Boeketje in uw brievenbus valt, zijn de
gemeenteverkiezingen voorbij. We kijken als Dorpsraad uit naar
wie de nieuwe meerderheid gaat vormen. Als gemeentelijke
adviesraad voor alles wat Boekt aangaat, hebben we steeds
goed proberen samen te werken met burgemeester en
schepenen. We zijn tevreden wat we in de voorbije jaren hebben
zien realiseren.
Er blijven echter heel wat problemen die dienen aangepakt. Op
de volksvergadering die op 15 november doorgaat zullen weer
heel wat punten besproken worden. De voorbije jaren waren
verkeersveiligheid, mobiliteit, parkeerproblemen in Boekt, hot
items. Dit resulteerde in een vraag naar uitbouw van een nieuwe
mooie dorpskern in Boekt. We vinden dat Boekt als dorp met 3500
inwoners daar recht op heeft. We zijn benieuwd of het nieuwe
bestuur hier werk van gaat maken.
Op dit ogenblik genieten we van een heerlijke nazomer. En dit na
een lange hete zomer. Boekt baadde dit jaar in de zon, en dat
mag wel eens!
Aan het Buurthuis en Ubbelvelden was het druk. Tennisclub Boekt
heeft een nieuw verjongd bestuur, en dit is te merken aan de
toename van het aantal tennissers op de terreinen achter het
Buurthuis.
Ook Boekties, de vernieuwde speelpleinwerking, zorgde voor heel
wat activiteiten. Heel wat kinderen hebben zich rot geamuseerd
in en rond de jeugdlokalen.
De jeugdlokalen, 25 jaar geleden gebouwd, zijn ondertussen te
klein geworden. De vzw jeugdwerk, concessiehouder van de
Ubbelvelden en jeugdlokalen geeft in dit Boeketje wat uitleg over
de stand van zaken in verband met de uitbreidingsplannen van
de gemeente. Als Dorpsraad zijn we daar heel gelukkig mee,
maar dringen bij het gemeentebestuur aan dat er niet getalmd
wordt met de uitvoering van de plannen!
Op 20 oktober werkt de dorpsraad Boekt weer mee aan de dag
van de Trage Wegen. In dit Boeketje vind u het programma.
Allemaal welkom op deze happening!
100 Jaar geleden eindigde Wereldoorlog 1. We hebben een
artikel binnen gekregen van de heemkundige kring van Zolder
over het enige burgerslachtoffer van deze oorlog.
Boektenaar Jan Vanoppen , liet het leven langs de Meylandtlaan
in 1914. Goed om eens aan terug te denken!
Veel leesgenot in onze dorpskrant!

VK Wieze Bo
ys
Start van een veelbelovend seizoen!
Nadat vorig seizoen afgesloten werd met een 2de plaats voor de A-ploeg en een 10de plaats voor de
B-ploeg begon de transfermolen op volle toeren te draaien en voor beide teams lukte het weer om zich
serieus te versterken.
Liefst 8 nieuwe spelers voor de B (allemaal jong geweld) en 5 voor de A.
Ook de sponsorcontracten werden hernieuwd wat resulteerde in een alweer prachtige uitrusting voor
beide teams (zie teamfoto’s)
Zoals gewoonlijk werd de voorbereiding op gang geblazen begin augustus. Het enthousiasme van de
volledige kern droop er van in het begin af want het aantal aanwezigen was steevast boven de 20.
De voorbereidingsmatchen verliepen gesmeerd zodat we hoopvol het nieuwe seizoen tegemoet zien.
Tijdens de voorbereiding hadden we ook nog de eer om als eerste liefhebbersclub van Heusden-Zolder
de gemeentelijke ontmoetingsdag te organiseren. In deze nieuwe formule (als vervanging van het
gemeentelijk tornooi) worden 3 wedstrijden gespeeld tussen de 6 voetbalclubs van Heusden-Zolder.
De hoopvolle stemming die we overhielden aan de voorbereiding werd alleszins gestaafd door het
resultaat van de eerste twee competitiewedstrijden die onze teams tot nu toe beslechtten (21/9).
Beide ploegen behaalden een mooie 6 op 6.
Willen jullie het vervolg van de competitie zelf live meemaken, zak dan af naar de Kongostraat en kom
onze jongens aanmoedigen.
Gezelligheid troef daar en je loopt altijd wel een (oude) bekende tegen het lijf !
Hier alvast het schema voor 2018

A - ploeg

B-ploeg

Ploegfoto A-ploeg

Ploegfoto B-ploeg
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100 jaar geleden...

Het enige burgerslachtoffer in Zolder tijdens WO 1 was een Boektenaar:

Jan Vanoppen

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de eerste Wereldoorlog eindigde. Veel is er tijdens die
Wereldoorlog in Zolder eigenlijk niet gebeurd. Buiten enkele schermutselingen met de Duitsers in het dorp
was er niet veel te melden. Toch mogen we niet vergeten dat vele mannen werden weggevoerd naar
kampen in Duitsland en dat meer dan honderd anderen werden ingezet in de strijd. Sommigen kwamen
niet meer terug. Op het monument van de gesneuvelden in Zolder Centrum staan verschillende namen.
De eerste naam op de lijst is die van Jan Vanoppen, overleden op 8 augustus 1914.
Hij heeft nooit gevochten in de Eerste Wereldoorlog.
Bij het zoeken naar archiefmateriaal was er weinig of
niets te vinden over Jan. Er zijn verschillende versies
van de feiten. Welke is de echte? De weduwen
van de kleinzonen van Jan wisten nog weinig te
vertellen. Het is ook allemaal zolang geleden Zij
wisten wel wat er gebeurd was, maar ze wisten niet
hoe het gebeurde of ze kenden de aanleiding niet.
Op 4 augustus 1914 brak de oorlog uit. De familie
Vanoppen bewoonde een boerderij langs de huidige
Meylandtlaan ongeveer waar nu “De Klimroos” is.
Het gezin telde verschillende kinderen. In die tijd
was de baan Hasselt - Beringen een weg die druk
gebruikt werd. Tijdens de oorlog verplaatsten zowel
Belgische als Duitse troepen zich langs deze baan. De
verbindingen van de Duitse voorposten met Hasselt
werden dag en nacht onderhouden door regelmatig
heen en weer gereis van zwaarbewapende Duitse Uhlanen. Het waren ﬂink uitgedoste ruiters met lansen
en revolvers in de hand, angstig rondkijkend vanop hun dravende paarden. Niemand durfde op straat
komen wanneer zij in de buurt waren, want de Duitsers zagen in elke burger een sluipschutter. Bij de
minste weerstand moesten de mensen het ontgelden. In de nacht van 8 en 9 augustus 1914 reed een
voorpost van Duitse Uhlanen over de baan Hasselt – Beringen. Volgens de familie zou Jan Vanoppen zich
op dat ogenblik, in de deur of voor de deur van zijn huis
bevonden hebben toen de soldaten het huis passeerden.
Een ander verhaal vertelt dat Jan Vanoppen achter de
haag voor zijn huis stond. Volgens het verhaal uit “Zolder
in de branding” door August Deprez (maart 1971) zou Jan
Vanoppen die nacht, onbewust van het gevaar, langs
de koer van zijn huis even naar buiten zijn gegaan. Wat
er toen gebeurd is weet niemand. Alleen weten we dat
Jan Vanoppen toen vermoord werd. Eén van de Duitse
Uhlanen heeft om onbekende redenen zijn geweer of
revolver genomen en op Jan geschoten. Niemand durfde
hulp bieden. Jan stierf ter plaatse. Dit schrijnende voorval
zette heel Zolder in beroering. Dit maakte dat de afkeer
voor de Duitse vijand alleen maar hardnekkiger en groter
werd. Jan Vanoppen was het tweede oorlogsslachtoffer
van Zolder. Voor hem stierf op 6 augustus 1914 Jules
Hoydonckx in Wandre, in de slag om Luik. In totaal stierven
toen elf mannen uit Zolder.
(Uit het archief van Heemkundige Kring Zolder)
Theo Houben
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Sponsors
openingsuren
ma: rustdag
di en woe:
open van 8u-11u30
en van 13u-18u

Leen Gernaey
Licentiate
Logopedie
Audiologie

do,vrij en za:
enkel op afspraak

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

Ubbelstraat 63
3550 Heusden-Zolder
011 - 82 46 05

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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Samana B
oekt
In een notendop…

Samana is de nieuwe naam van Ziekenzorg CM. Samen en Mana (levenskracht) zijn de kernwoorden
waarmee we willen bouwen aan een warme buurt en een zorgzame samenleving. We zijn een
vereniging van en voor langdurig zieken, mantelzorgers en vrijwilligers.
Samana biedt een waaier van activiteiten aan om het sociale isolement van langdurig zieken te
doorbreken en hen te steunen in hun leven met een chronische ziekte.
Samana (ziekenzorg) in Boekt is reeds 35 jaar actief!
Een enthousiaste groep vrijwilligers brengt regelmatig een bezoek aan huis bij thuisgebonden zieken.
Wij organiseren vijf maal per jaar een gezellig samenzijn waarbij ontmoeting, ontspanning en lekker
eten centraal staan maar er ook voldoende ruimte is voor zingeving. Om dit te realiseren komen wij
maandelijks met het bestuur samen.
Wij zijn nog op zoek naar helpende handen…..
Graag willen wij een beroep doen op jou om te helpen bij één of meer taken :
- om een gezellige babbel te doen tijdens een ontmoeting
- om nieuwe ideeën voor te stellen
- om een rolstoel te duwen bij een uitstapje
- om de zaal klaar te zetten
- om een mooie tafelversiering te maken
- om bestuurslid, kernlid of losse medewerker te worden …
Wat hebben wij jou te bieden? Dankbaarheid van velen- een zinvolle tijdsbesteding- mogelijkheden om
jezelf te ontplooien- vorming en ondersteuning - nieuwe mensen leren kennen…
Contact tel. : 011: 39.10.15 Denise Bergen, Henri De Graef, Marie-Christine Claes, Ann Chanet, Anita
Peeters, Rosita Put, Rita Weytens.

Volksvergadering
Hartelijk welkom op onze volksvergadering

die in het Buurthuis Den Ubbel doorgaat op donderdag 22 november om 20 u.
Wij willen horen wat de Boektenaar verlangt van de dorpsraad en het nieuwe gemeentebestuur:
thema’s zoals verkeersveiligheid en mobiliteit, parkeren in Boekt, sociaal culturele en sportieve
infrastructuur, activiteiten van verenigingen staan daarbij steeds hoog op de agenda.
Dit jaar willen we vooral aandacht besteden aan
1. De wensen van de nieuwe inwoners van Boekt. Vooral de mensen die zijn komen wonen in
appartementen in het centrum, en de huizen in de nieuwe wijk achter de Vlamingenlaan
(Margrietstraat, Madeliefjestraat, Pinksterbloemstraat, Paardenbloemstraat).
2. De plannen van het nieuwe gemeentebestuur voor Boekt, voor zover deze al bekend zijn. De
dorpskernhernieuwing is voor Dorpsraad Boekt prioritair!
3. Voorstelling van de what’s app groep Buurtnetwerk Boekt. Dit in het kader van de algemene
veiligheid.
De aanwezigen krijgen tijdens de pauze een drankje aangeboden van de Dorpsraad!
Tot dan!
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Sponsors
Schoolmateriaal - kantoormateriaal
Papier, Inkt en toners
Digitaal printen
Inbinden
RTOC repro ( het Voske)
O.L.Vrouwstraat 94 ° 3550 Boekt - Zolder
011 53 38 54 ° www.rtoc.be

f

Claire’s

CAR
CARWASH
WASH
Beringen

WWW.CLAIRESCARWASH.BE
Nijverheidspark 6
3580 Beringen

Doorlopend open
Ma-Za van 09.00-18.00 uur
Zo van 09.00-13.00 uur

MATRAS- & WATERBEDCENTRUM

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

Boxsprings

Hofeinde 14 - 3550 ZOLDER - 0478 233761

www.slaapgoed.com
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Boekt

Dag van de Trage Wegen in een reuzenvriendelijke gemeente
Wil je je eigen gemeente graag op een andere manier leren kennen, te voet of met de fiets? Ook dit
jaar doen wij weer mee met de Dag van de Trage Wegen. Op zondag 21 oktober kan je mee komen
wandelen of fietsen over trage verbindingen in de gemeente. Trage wegen of stille wegen zijn autovrije
paden en wegeltjes die onze gemeente doorkruisen. Ze worden van oudsher gebruikt als verbindingen
tussen kerkdorpen, boerderijen en andere locaties.
Je kan op 21 oktober kiezen uit volgende activiteiten:
- een korte wandeltocht van 3,5 km over de Galgenberg, vertrek om 15 uur aan ZLDR Luchtfabriek.
- een lange wandeltocht van 10,5 km ‘langs de grens van je gemeente’ van de Koerselsebaan tot aan
ZLDR Luchtfabriek. Vertrek: 13 uur, op de hoek Helderbeekstraat - Koerselsebaan).
- een ﬁetstocht van 25 km ‘langs de grens van je gemeente’. Vertrek aan ZLDR Luchtfabriek om 14 uur.
Deze tochten gaan niet uitsluitend over de trage wegen, maar ook over gewone straten. Je komt echter
wel door gebieden die minder gekend zijn als wandel- of fietsgebied.
Sinds dit jaar mag Heusden-Zolder zich ook ‘reuzenvriendelijke gemeente’ noemen. Daarom zal er ook
op en rond ZLDR Luchtfabriek voor randanimatie worden gezorgd door de Reuzengilden.
Zelfs als je niet graag wandelt of fietst, ben je dus welkom op ZLDR Luchtfabriek. Vanaf 14 uur zijn er
vertellingen over de reuzen in onze gemeente door Marcel Veltjen.
De verschillende wandeltochten en de fietstocht eindigen rond 15u45 uur aan ZLDR Luchtfabriek.
Aansluitend volgt het reuzenprogramma in aanwezigheid van enkele reuzen, zoals o.a. Putheks Leyn
Weckx, Kluizenaar Lambert Hoelen, Tijl Uilenspiegel, Trees Turf en Jef Slam.
Dit is het programma:
16.00u: Toespraak door Johan Vencken, algemeen voorzitter van Reuzen in Vlaanderen vzw en
overhandiging van de oorkonde aan schepen Marleen Hoydonckx.
16.10u: Dankwoord door schepen Marleen Hoydonckx
16.15u: Receptie

Wij hopen op een talrijke opkomst!

St-Maartensvuu
r

Leveringen hout Sint Maartensvuur 2018!

Ook dit jaar hebben we graag hout voor het Sint Maartensvuur dat doorgaat op 10 november aan de
Ubbelvelden.
Voor mensen die hun hout willen brengen, kunnen terecht op woensdag namiddag tussen 14 en 18
u, en zaterdag van 9 tot 15 u. Enkel onbewerkt hout is toegelaten, coniferen enkel stammen van 1,5 m,
geen stronken of tuinafval.
Voorbije jaren was er reeds genoeg hout voor het verschijnen van Boeketje.
Ga dus best even checken aan de Ubbelvelden. Indien we genoeg hout hebben, wordt dit op een
bord ter plaatse duidelijk aangekondigd!
Voor meer informatie, neem contact op met
Frans Vanhemel: 0498 38 74 59
Jos Tielens: 0498 16 55 31
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Vrije Basisschool Boekt …

meer dan school alleen!
… kunnen wij het maken?
Vrije Basisschool Boekt goes…
renovatie ‘oude bouw’:

vernieuwing daken LS

‘nieuwe’ klassen eerste graad
bouw ‘sportzaal’ voor de LS,

afdak speelplaats LS

‘kleuterspeelzaal’ voor de KS
Renovatie ‘oude’ bouw: ‘nieuwe’ klassen eerste graad
In onze ‘lange gang’ werden de klassen van de eerste graad
volledig gerenoveerd. Ook de muren tussen de 2 klassen
van het 1ste leerjaar en de 2 klassen van het 2de leerjaar
werden eruit gegooid. Op dit moment doen we aan coteaching in de 1ste graad: dit wil zeggen
3 leerkrachten in een klas van minimum 40 leerlingen.
Onderwijs ‘op maat’ bieden voor iedere leerling staat zeer hoog
aangeschreven in onze school!
Bouw ‘sportzaal’ voor de LS & ‘kleuterspeelzaal’ voor de KS
Na 1,5 jaar bouwen is onze ‘sportzaal’ en ‘kleuterspeelzaal’ bijna klaar. Het is een ‘pareltje’ geworden,
waar we terecht ﬁer op zijn! Daarom willen we de opening hiervan ook niet zomaar laten voorbij gaan!
Noteer alvast in jullie agenda:

*** Openingsweekend! ***

‘Ofﬁciële opening: SPORTCOMPLEX Vrije Basisschool Boekt’
Vrijdag 9 november 2018 om 19.30 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur)
Feestelijke opening voor genodigden met academische zitting en receptie
Zaterdag 10 november 2018 tussen 10.00 uur en 12.00 uur
Open-bedrijven-moment voor iedereen!

Vernieuwing daken lagere school
Ook de daken van de lagere school waren aan vernieuwing toe!
Zowel in de zomervakantie als in het begin van het schooljaar werd er
hard gewerkt! ‘Nieuwe’ gebouwen, om ﬁer op te zijn!
Afdak speelplaats lagere school
Het overdekte afdak, in de lagere school, werd voor haar 227
leerlingen, begin september 2018 te klein. De school investeerde in een
zeer modern, splinternieuw afdak!
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Basisschoo
lBoekt
Jawel! Jullie lezen het goed…
De Vrije Basisschool van Boekt staat voor INNOVATIE,
vernieuwing op alle fronten!
Dus dat het hier stopt… Neen hoor!
Dat de Vrije Basisschool van Boekt de laatste jaren een ‘gedaanteverandering’ ondergaan heeft, is
voor iedereen wel duidelijk: toch zet ik graag volgende cijfers eens even op een rijtje:
schooljaar 2008-2009 schooljaar 2018-2019
aantal kleuters
op 01/09

94

150

aantal leerlingen LS
op 01/09

186

227

totaal

280

377

aantal leerkrachten

19

26

Miet Vanbilsen, schoolhoofd Vrije Basisschool Boekt

T.C. Boe
kt v.z.w.
Via deze weg zouden we jullie graag informeren over

de gebeurtenissen in onze plaatselijke
tennisclub.
TC Boekt is reeds 34 jaar lang een kleine, gezellige, familiale tennisclub. Naast tennis hebben we altijd
getracht om ook andere activiteiten aan te bieden.
Dit jaar hebben we het accent gelegd op het uitbreiden van deze ‘extra’ activiteiten.
Zo konden onze leden tennis combineren met een lekker ontbijtbuffet tijdens ons ontbijttennis of was er,
voor de avondmensen onder ons, de nacht der dubbels.
Al onze activiteiten werden dit jaar anders gebracht en ingekleed, wat, tot onze grote voldoening, tot
meer participatie leidde.
Naast de jaarlijkse tennislessen en de ‘Start to tennis’ voor volwassenen werd er dit jaar ook succesvol
herstart met kidstennis. Samen met ons trainerskorps trachten we dit de volgende jaren uit te breiden en
verder te optimaliseren.
Mensen die interesse hebben om in een familiale, gezellige omkadering kennis te maken met de tennissport kunnen vrijblijvend contact opnemen via tcboekt@gmail.com.
Ons tennisseizoen loopt van maart tot oktober.
Meer informatie kunnen jullie vinden op www.tcboekt.be, onze facebookpagina of instagram.
Sportieve groeten,
Bestuur TC Boekt
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Sponsors
Garage Wysmans bvba
Meylandtlaan 200
3550 Heusden-Zolder
Tel.: (011) 53 65 28
E-mail: garage.wysmans@scarlet.be

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

Uitgebreide bierkaart

KREABO
KREABO WERVELT MET ANATEVKA
Viert 40 jaar met een hippe musical
KREABO bestaat 40 jaar en dat viert het gezelschap met een wervelende show waaraan niet minder dan 40
deelnemers meewerken. Omdat een 40-jarige al eens iets mag doen wat hij nog nooit deed, werd er - vooral op
aanvraag van onze jonge leden (!) - gekozen een musical op te voeren. Met de voorbereiding zijn we al maanden
bezig. Muziek en zang werden o.l.v. Alida Pagnaer ingestudeerd en in de studio van Rocco ingeblikt. Zij die het
resultaat al hebben kunnen beoordelen, spreken van een fantastische prestatie. Ondertussen zijn we begonnen
met de uitwerking van de show zelf: theater, choreograﬁe, massa scènes. Er is nog heel wat werk aan de winkel,
maar de gedrevenheid waarmee alles wordt aangepakt laat het beste verhopen.

Het verhaal speelt zich af in 1905. Tevye is een joodse melkboer die, zoals alle andere joden in het dorp, vasthoudt
aan tradi�e, want dat gee� zekerheid. Er komen echter nieuwe �jden. De Joden worden in tsaris�sch Rus-land
veelvuldig door de autori-teiten geïn�mideerd.
Binnen het eigen gezin ziet Tevye met lede ogen hoe zijn dochters de tradi�e verloochenen. Dat wordt snel
duidelijk in de persoon van de vrijers die komen opda-gen. Ondertussen groeit de onzekerheid van het bestaan en
zoals alle anderen zal ook Tevye Anatevka moeten verlaten.
Anatevka is een verhaal van liefde
en vervolging. Het is gebaseerd op
het boek ‘Tevye and his Daughters’ (1894) van de Russisch-joodse
schrijver Sholem Aleichem. Jerry Bock
componeerde de muziek, Joseph Stein
zorgde voor het boek en Sheldon
Harnick schreef de liederenteksten. De
musical werd gecreëerd in Broadway New York - op 22 september 1964.
Anatevka is niet alleen een boeiende
musical. Het gegeven is brandend
actueel: heel de wereld zit vol
vluchtelingen en dat gee� toch hier en
daar wat problemen. In de keuze voor
deze musical blij� KREABO trouw aan
zijn opva�ng: thematheater brengen
en dit in een verrassende uitbeelding. Zo wordt bvb. een eigen kledinglijn uitgewerkt, een heel eigen decor
gebruikt… Kortom de Anatevka die wij brengen zal in niets lijken op wat u al kent. Alleen daarom is het de moeite
dit unieke moment van 40 jaar Kreabo in ons Kreabotheater mee te maken.
Speeldata zijn: 21 - 24 november om 20 uur en 25 november om 19 uur. 29 november en 1 december om 20
uur en 2 december om 14 en om 19 uur.
Tickets kosten € 15. Studenten en jongeren onder de 18 betalen 10 €. Bestellen kan vanaf nu op onze website
kreabo.be. Wacht niet te lang met reserveren, want de plaatsen zijn beperkt.

Boeketje

p.13

www.boekt.be

Jeugdlokalen Boekt … groei,
de duin van Boekt zal worden verplaatst.
De chiro van Boekt en de speelpleinwerking Boekties hebben een enorm probleem: succes.
Door de inzet en toewijding van onze jeugdige leiders zetten de werkingen de jeugdlokalen
onder druk. Door deze groei barsten de lokalen uit hun voegen. Sommige afdelingen zitten met
meer dan 25 kinderen in één lokaal en dit was niet langer houdbaar.
Daarom stelden we al in 2007 de vraag aan het gemeentebestuur om de lokalen uit te
breiden. In 2017 werd er ingegaan op onze vraag. Maar het hele proces van de uitbreiding
neemt veel tijd in beslag omdat de gemeente zich moet houden aan een hele reeks
procedures.
In overleg met de jeugdverenigingen werd een ontwerp gemaakt en wordt er onderzocht naar
de haalbaarheid qua ruimtelijke inplanning, techniciteit, kostprijs versus beschikbaar budget,
… met het oog op de opmaak van een dossier voor de aanstelling van een ontwerper voor dit
project.
We zijn gegaan voor een maximale uitbreiding. De afwerking is minder belangrijk dan de
maximale ruimte. Een sobere afwerking betekent dat sommigen het niet mooi kunnen gaan
vinden, maar dat is dus een bewuste keuze. Dus ouders en sympathisanten koester geen valse
verwachtingen!
Na advies te hebben ingewonnen is er geopteerd voor een aparte bouw op de zandberg
naast het gebouw. Jawel, onze kunstmatige duin waar we jaren aan hebben gewerkt, zal
moeten worden verplaatst. Er wordt dus niet tegen het bestaande gebouw gebouwd. In het
nieuwe gebouw zullen drie leidingslokalen komen: voor speelpleinwerking Boekties, de chirojongensleiding en de chiro-meisjesleiding.
De volgende stappen dienen nog te worden gezet en kunnen al vlug enkele maanden in
beslag nemen:
1 uitschrijven van een overheidsopdracht om een ontwerper/studiebureau aan te duiden
2. selectie van de ontwerper/studiebureau
3. het opmaken van een ontwerp
4. indienen van een stedenbouwkundige aanvraag voor een vergunning
5. overheidsopdracht om een aannemer te kiezen voor de werken
6. selectie van een aannemer
We hopen ergens in 2020 in te trekken.
We houden jullie op de hoogte.
De jeugdverenigingen van Boekt
Boekties - chiro
vzw Jeugdwerk Boekt

Boeketje

p.14

www.boekt.be

Een 3-tal jaar geleden werd, geïnspireerd door garageverkopen in naburige
gehuchten en gemeenten, de idee gelanceerd om een garageverkoop te
organiseren in Boekt.
Want, wie heeft er al eens geen rommel, brocant/antiek of niet meergebruikte materialen en
voornamelijk kinderspullen in zijn kelder, op zolderof eender waar zitten?
Zo werd er in 2016 eerst gepolst naar de interesse voor deelname
bij de directe buren in de Beekstraat en omliggende straten. De
reacties waren beperkt, maar in onze ogen voldoende groot om
navraag te doen bij de dienst Welzijn van de gemeente hoe dit alles
te organiseren en ook om te vernemen welke voorwaarden hieraan
verbonden waren.
Een aanvraag tot garageverkoop moet steeds een 2-tal maanden
voorafgaand goedgekeurd worden door het Schepencollege. Er
wordt gevraagd om de
deelnemende straten en huisnummers mee te delen aan de
gemeente.
Jammer genoeg kunnen straten die eigenlijk gewestwegen zijn niet deelnemen aan de garageverkoop
omdat ze niet onder de bevoegdheid van de gemeente vallen. Dit
is het geval voor de bijvoorbeeld de O.L.Vrouwstraat. Voor de rest
dient een garageverkoop ook effectief plaats te vinden vanuit een
garage en aansluitende oprit.
De 1ste editie vond alzo plaats op 18 september 2016 en telde
een 3-tal deelnemende straten: de Beekstraat, De Kenen & de
Astridlaan.
De toon was gezet en ondanks een beperkt aantal deelnemers
was het toch voor de meesten een succes en tevens een gezellig
buurt-event met gelegenheid tot bijpraten, nieuwe buren leren
kennen en daarmee gepaard de nodige animo.
Een 2de editie kon bijgevolg niet uitblijven en het opzet was om
jaarlijks in september in Boekt een garageverkoop te organiseren.
Een facebookgroep “Garageverkoop Boekt” werd gecreëerd om
meer mensen te betrekken bij dit evenement. De sociale media
deden hun werk en mede dankzij bekendmaking in het krantje
van de KWB, het Boeketje, Uit in Heusden-Zolder en andere media
resulteerde dit in 2017 in een succesvolle 2de editie met ongeveer
een 60-tal deelnemende garages, verspreid over heel Boekt.
Onlangs, op 16 september 2018, met het zonnetje van de partij,
vond onze 3de editie plaats met een 65-tal deelnemende garages.
De interesse blijkt dus duidelijk elk jaar te groeien en hopelijk
kunnen wij volgend jaar de kaap van de 100 deelnemende
garages behalen of overschrijden.
Tot op heden werd deze organisatie gedragen door een aantal
vrijwilligers.
Ook werd er tot nog toe geen inschrijvingsgeld gevraagd aan de
deelnemers.
Om het één en ander mogelijk wat professioneler aan te pakken
dringt zich misschien de noodzaak op tot de oprichting van een
kleine werkgroep om alles in goede banen te leiden. Dit wordt de
komende periode geëvalueerd.
Niettemin zijn wij fier op wat wij hebben kunnen bereiken om de Boektenaren bij elkaar te brengen en
Boekt tevens op de kaart te zetten.
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NEOS

Neos, dat is mensen samenbrengen
Wat is Neos?

NEOS staat voor NEtwerk van Onderne-mende Senioren. Iedereen die zich onder deze noemer kan
terugvinden, is welkom bij Neos. U vindt er een unieke
sfeer van warmte en ontmoet nieuwe vrienden in uw
buurt. Hoewel leeftijd niet echt een rol speelt, zijn de
meeste leden niet meer beroepsactief. Het publiek
bestaat uit ongeveer de helft gewezen zelfstandigen
en de helft uit kaderleden, ambtenaren, bedienden,
arbeiders… Neos betekent voor wie met pensioen is een
nieuwe uitdaging om anders actief te zijn. En u bent
niet alleen: Neos telt in Vlaanderen 35 000 leden, 5000
in Limburg en niet minder dan 140 in Heusden-Zolder. Ook onze gemeenschap Boekt heeft meerdere
neosleden.
Wat biedt Neos aan?
Het jaarprogramma van Neos vertoont een grote diversiteit: lezingen door gerenommeerde sprekers
over boeiende onderwerpen, cultuurevenementen (film, toneel, musical, museumbezoek, concerten),
bedrijfsbezoeken, daguitstappen, sportactiviteiten (wandelen, bowlen, fietsen…). Daarnaast biedt onze
club zoveel momenten om gezellig te keuvelen, te feesten, te eten en te drinken en vooral te genieten.
Voordelen
Een lidkaart van Neos kost € 30 per jaar. Ze biedt tal van voordelen. Niet alleen kunt u aan een diversiteit
van activiteiten zowel lokaal, provinciaal, als nationaal deelnemen. U kunt daarenboven een forse
vermindering krijgen op grootse evenementen; genieten van een financiële tegemoetkoming door
Sportievak bij deelname aan onze sportactiviteiten; vermindering bij aankoop van producten bij
aangesloten handelaars. Meer informatie over Neos vindt u op onze website neosvzw.be. Bezoek daar
neos in je buurt en raadpleeg ons jaarprogramma en bekijk verslagen van activiteiten.
Lid worden
Niets is zo eenvoudig als lid worden van Neos Heusden-Zolder. Stuur een bericht met uw e-mailadres naar
ons secretariaat (magriet.rayen@skynet.be) en u ontvangt de nodige informatie. U kunt ook contact
opnemen met de voorzitter (trudo.groffi@skynet.be).

Boekt

CurieuzeNeuzen en stikstofdioxide gehaltes in Boekt?
CurieuzeNeuzen Vlaanderen wil de burgers
bewust maken van een gezonde leefomgeving
en het belang van luchtkwaliteit. Het is een
wetenschappelijk onderzoek waarbij de bevolking
de handen uit de mouwen moest steken.
Onder leiding van professionele wetenschappers
verzamelden burgers data over luchtkwaliteit.
De bedoeling was om de luchtkwaliteit over heel
Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen,
zowel in de stad als op het platteland.
Recente resultaten van de Vlaamse
Milieumaatschappij tonen aan dat luchtkwaliteit
niet enkel een probleem is in de grote steden. Ook

Boeketje

p.16

www.boekt.be

in kleine gemeenten wordt de Europese norm voor
stikstofdioxide (NO2) overschreden.
Deze moleculen ontstaan bij verbranding op
hoge temperatuur, zoals in de motor van een
auto. Omdat NO2 een belangrijke indicator
is voor luchtverontreiniging door het verkeer,
is het relevant om de stof te meten. Het
verkeer is verantwoordelijk voor meer dan
de helft van de NO2-uitstoot in Vlaanderen.
Dieselwagens produceren daarbij meer NO2 dan
benzinewagens.
Hoge NO2-concentraties hebben belangrijke
effecten op de gezondheid zoals irritatie van de

luchtwegen, verergering van astma of chronische
bronchitis. Recent onderzoek toont aan dat
hogere NO2-concentraties ook de kans op
een hartaanval vergroten. Stikstofdioxide heeft
daarnaast ook een invloed op het milieu door de
vorming van smog, en draagt bij aan de verzuring
van de oceanen.
Op 28 april zijn 20.000 geselecteerde Vlamingen
gestart met het project, waarbij ze tot zaterdag
26 mei aan de voorkant van hun woning de
stikstofdioxide in de lucht gemeten hebben. In
Heusden-Zolder waren 47 adressen geselecteerd
waaronder verschillende in Boekt (zie cirkels op
kaart) vooral in de buurt van de O.L-Vrouwstraat
en Terlaemenlaan.
In september werden alle resultaten verwerkt.
Op 29 september werden deze gepubliceerd
op http://www.standaard.be/curieuzeneuzen
en werd de actuele luchtvervuiling grondig
geanalyseerd.

Boekt

De luchtkwaliteit in Boekt gaat van vrij goed tot
goed (donkerste cirkels). In de buurt van de Lidl
(lichte cirkel
rechtsonder)
is de
meetwaarde
het hoogst
(25-30
microgram
per kubieke
meter). Maar
dat wordt
als ‘gewoon’
bestempeld.
Kortom, niettegenstaande de nabijgelegen
autostrades en andere drukke wegen is het
stikstofdioxide gehalte in Boekt niet zorgwekkend.
Op de hoger vermelde website kunnen de
resultaten van al de meetpunten in heel
Vlaanderen bekeken worden.

WTC Boekt

De mooie en hete zomer is alweer voorbij...
... en het enige vocht dat lange tijd te bespeuren
viel, was het zweet van de fietsers uit Boekt. Traditie
getrouw werd er elke zondag een kalenderrit
afgehaspeld naar alle uithoeken van de provincie
en verder. Maar ook enkele zaterdagen werden
de koersschoenen aangetrokken. Zo reden de
mannen en vrouwen van groep 3 en 4 naar
Hoegaarden en diegenen van groep 1 en 2 naar
Valkenburg. De tweedaagse tocht ging voor het
laatst naar Oudenaarde onder een stralende
hemel. In augustus werden er zaterdagritten
afgehaspeld naar Hoei en Postel. Tussendoor
werkten de leden als parkeerwachter op de
Nacht van de atletiek om de clubkas te spijzen.
In het laatste weekend van augustus was er ook
nog de gezellige driedaagse in Zeeland, waar op
zaterdag de mooie Jan Raas route werd gereden.
Ons fietsseizoen loopt nog tot eind oktober en op
zondag 4 november organiseren we een MTB-tocht
in Heusden met als vertrekplaats het atletiekstadion
Het Veen.
Om het officiële fietsjaar af te sluiten houden
we op 17 november een avondfeest, waar met
lekker eten en drinken, kan nagekaart worden
over de prestaties van dit jaar en waar plannen
gesmeed worden om nieuwe fietshorizonten te
gaan verkennen. Zoals steeds blijven we ook in
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de winter elke zondag fietsen om de conditie
te onderhouden en ons voor te bereiden op
volgend jaar. Met het enthousiasme en de inzet
die onze fietsers dit jaar etaleerden, ziet ook 2019
er weer beloftevol uit met nieuwe uitdagingen en
fietsdoelen.
Met sportieve groeten, Wtc Boekt.

Winterhap
pening
Winterhappening 2018: 5-jarig
jubileum!
Mensen, mensen toch, wie heeft er niet even gesnakt naar verkoeling de
afgelopen maanden. Ik denk zowat iedereen die in het land was! Dit was
er echt over, ook voor ons, wij die ook houden van de wintersfeer. Ja, ja, wij
genieten van het zonnetje, maar kijken ook uit naar het winterseizoen. Het
moet daarom geen stenen uit de grond vriezen, maar een heldere hemel,
eventueel enkele vlokjes sneeuw en een gezellig vuurtje in de buurt… daar
geniet toch iedereen van!!
In de komende winterperiode trachten wij de bevolking van Boekt en omstreken ook een avond te
gunnen om de dikke jas aan te trekken en samen te genieten van wat Boekt te bieden heeft. Dit voor
een stuk naar voorbeeld van Boekt- feest, maar dan wel in een ‘winter-sfeer’ . Het is duidelijk dat dit de
afgelopen jaren in de smaak is gevallen bij de aanwezigen, want elk jaar mogen we iets meer bezoekers
verwelkomen. We hopen dan ook dat jullie NOG TALRIJKER aanwezig zullen zijn op onze jubileum editie!
Inderdaad, Winterhappening Boekt 2018 is toe aan de 5de editie! Wij kijken er alvast naar uit om dit
opnieuw, maar nu nog gezelliger en aangenamer te mogen maken voor iedereen. Maar dit kan alleen
als jullie, net zoals de voorbije jaren, talrijk aanwezig zullen zijn. Wij proberen om jullie op 15 december
2018 opnieuw te verrassen met het een èn het ander. Dat de Kerstman super geslaagd was, is meer
dan duidelijk! Daarom hebben we voor deze jubileum-editie ook de Paashaas gevraagd, maar door zijn
drukke agenda, kan hij helaas niet aanwezig zijn! ;)
Aanvang is zoals elk jaar 18.00 uur op uw vertrouwde locatie aan de Ubbelvelden. Vergeet alvast deze
datum niet te noteren in uw agenda!
Zoals elk jaar voorzien wij een podium, waarop uw vereniging de mogelijkheid krijgt zich te presenteren
en te profileren aan de Boekter bevolking. Heeft u interesse om hiervan gebruikt te maken, geef dan
een seintje op het nummer 0477/211060 of mail het ons door op winterhappening-boekt@telenet.be. Zo
kunnen wij kijken wat wij voor u kunnen doen om uw vereniging of groep even in de spotlights te zetten!
Jaar na jaar werken we verder via hetzelfde concept, telkens gesteund door uw fantastische steun en
feedback, waarvoor dank! Elk jaar mochten we de nodige positieve reacties ontvangen en deze nemen
we dan ook graag mee om de avond nog beter en aangenamer voor jullie te maken. Zo kunnen we
iedereen datgene bieden, waarin hij zich kan vinden en herkennen. Mooie en goede zaken blijven
natuurlijk, zoals het dorpspleintje op de Ubbelvelden, waar alles zal doorgaan. Ook de kinderen zullen in
eerste instantie terug het voortouw nemen met optredens allerhande en de nodige randanimatie.
De ouderen onder ons (wat heet oud?) zullen we verrassen met één of meerder acts op het eind van de
avond. We willen in elk geval dat het weer een leuke en plezante avond word! Ook de ice-bar, net als
de cava-, bier- en hotdogstand en de verwarmingselementen zullen zeker aanwezig zijn om het voor
iedereen aangenaam te houden!
Zoals elk jaar doen we ook nu terug beroep op de verenigingen van Boekt, die we op het einde van
de rit een mooie financiële bijdrage kunnen schenken. De hele opbrengst gaat elk jaar volledig naar
de meewerkende verenigingen, zodat deze ook gesteund worden in hun werking. Daarom vertrouwen
we er ook op om jullie allemaal daar opnieuw te mogen begroeten. De verenigingen die vorig jaar
meewerkten, zullen we via de bestaande kanalen contacteren.
Ook dit jaar is er de mogelijkheid voor verenigingen met een goed doel, zich hier kosteloos te profileren.
Door zelfgemaakte zaken aan te prijzen, kunnen zij een centje in het laadje brengen. Wij voorzien alvast
onderdak en tafels. Aan u om dit aan te kleden en uw waar te verkopen aan de aanwezigen! Heeft uw
vereniging interesse, laat dit dan horen via mail of telefoon op de eerder vermelde contactgegevens.
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Winterhap
pening
Let op: we voorzien ruimte voor maximum een drietal goede doelen, dus de eersten hebben plaats!
NU is het nog wachten op de dag dat het winterdorp weer verschijnt op de Ubbelvelden en tot jullie
allemaal daar aanwezig gaan zijn, want daar doen we het toch voor. Een lange donkere avond
doorbreken in een gezellige fijne sfeer…
Tot binnenkort op de Winterhappening 2018!!!
Groetjes van ons allemaal.
Het Winterhappening-team

PC Boek
t
Einde zomer-, begin wintercometitie!
Ondertussen zit de zomer er weeral op en kunnen we weer vooruit kijken naar de
wintercompetitie. Ook deze zomer kunnen we weer fier zijn op onze club en terugkijken op een
geslaagde zomer. Onze zomertornooien waren goed bezet en onze BBQ was ook dit jaar weer
een groot succes. Graag willen we ook via deze weg al de mensen bedanken die op onze BBQ
zijn geweest en hopen jullie allemaal volgend jaar terug te zien.
Ook onze resultaten op de kampioenschappen mogen gezien worden. Naast verschillende ereplaatsen
op de provinciale kampioenschappen zijn Dirk Bosmans, Gert Quetin ( PC Boekt) en Laurent Gorreux
( PC ST-Truiden) Vlaams kampioen geworden. En als dat nog niet genoeg was hebben we ook nog 2
Belgische kampioenen in onze club. Stefaan Kausse en Gert Quetin hebben samen met Laurent Gorreux
de nationale titel binnengehaald.
Voor Stefaan en Gert is het de 2de Belgische titel in 3 jaar tijd. Dit is zeer uitzonderlijk want meestal zijn
het de Walen die met de titel gaan lopen. Dus we kunnen wel degelijk zeggen dat PC Boekt op de
landkaart staat.
Maar nu terug naar de competitie. We hebben 1 ploeg in de 1ste federale reeks, 2 ploegen in de 2de
provinciale en 1 ploeg in de 3de provinciale reeks. Federaal en 2de provinciaal spelen hun thuismatchen
op zaterdagnamiddag om 14h00 en 3de provinciale op zondag om 14hOO. Supporters zijn altijd welkom.
Op woensdagnamiddag spelen de veteranen. Ook hier hebben wij 3 ploegen. 2 hiervan spelen in de
Senior League en 1 ploeg speelt in 3de afdeling. Hier zijn ook altijd supporters welkom.
En voor wie zelf al eens een balletje wil gooien kan altijd op onze club terecht op onze trainingsdagen.
Dit zijn maandag en vrijdag avond vanaf 19h00 of vrijdagnamiddag om 13h30. Ballen zijn steeds ter
beschikking en we geven graag een beetje uitleg over het spel. Iedereen is welkom bij ons.
Het bestuur
PC Boekt
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