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VERKOOP TOP OCCASIES
Met garantie en service

Matrassen en waterbedden,
lattenbodems, seniorenbedden,

kussens en dekbedden...

MARIE-CHRISTINE BAPTIST
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Ruimtelijke planning
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3550 Heusden-Zolder
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fax: +32 (0) 11/53.18.64
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Hofeinde 14 - 3550 ZOLDER
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De voorbije weken zijn de leden van de Dorpsraad weer op pad gegaan voor de 
sponsoring van Boeketje. Wij zijn de middenstanders van Boekt en elders, erg 

dankbaar voor hun financiële steun. Het drukken van Boeketje kost geld en zoals 
het er nu naar uitziet, gaan we weer drie edities kunnen publiceren zonder dat we in 
het rood hoeven te gaan. Bedankt, zowel de sponsors, als diegenen die rondgegaan 
zijn om het sponsorgeld te verzamelen. We hopen dat de reclame, die trouwens ook 
op de website www.Boekt.be verschijnt, de Boektenaren aanzet om bij eigen 
middenstand te kopen. Handig en dichtbij.

Wie dit Boeketje doorbladert, zal misschien verwonderd opkijken dat onze wijk, 
tijdens de volgende periode zo ’n groot aanbod aan activiteiten te bieden heeft. 
Ze  vormen  gelegenheden om dingen samen met mensen uit je eigen buurt te doen. 
De nieuwe inwoners van Boekt zijn ook van harte uitgenodigd om aan deze 
activiteiten deel te nemen. Je leert er ongetwijfeld je eigen buurt beter door kennen.

Vooreerst is er het programma van Boekt Feest, waar de organiserende ploeg hard 
aan gewerkt heeft. Het gaat naar goede gewoonte door tijdens het pinksterweekend. 
Dit is ideaal; je kan drie dagen meefeesten en je hoeft op maandag niet te werken! 
Op vrijdag is er de fuif van de Wieze Boys met live muziek, op zaterdag is er weer 
de heerlijke barbecue en een optreden van een groep van eigen bodem. Op zondag 
gaat de kindernamiddag door, een aanrader voor de ganse familie. De voetballief-
hebbers komen ook ruimschoots aan bod met het minivoetbal tornooi op zaterdag 
en zondag.

Een tweede topweekend is natuurlijk Boekt kermis, die sinds vorig jaar een 
serieuze boost gekregen heeft. De kermis gaat jaarlijks door tijdens het laatste week-
end van juli. Na het succes van vorig jaar wordt de kinderrommelmarkt terug 
georganiseerd. Voor de geïnteresseerden: alle praktische info lees je in dit Boeketje.

Tijdens het weekend van 10 juni gaat in Boekt het Belgisch kampioenschap 
Petanque Tripletten door. Wie eens graag petanque op top niveau ziet, mag deze 
gelegenheid zeker niet missen!

Boeketje staat bol van de activiteiten. Veel leesgenot.

Het dossier van het nieuwe buurthuis doorloopt op dit ogenblik de administra-
tieve mallemolen. Een timing die op schema zit. De goedkeuring van stedenbouw 
is rond, en de aanbestedingsdossiers werden gepubliceerd, zodat de aannemers hun 
offerte kunnen maken.

We hopen dat de werken tijdens de zomer kunnen starten! We zijn benieuwd.

Jos Tielens
Dorpsraad Boekt
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Drie sterke groepen Speelterreintje 

Kruispunt aan ‘De klok’

Boeketje  ~ 4 ~ www.boekt.be Boeketje  ~ 5 ~ www.boekt.be

Sinds de eerste zondag van maart is het weer druk aan de 
boekerij. De drie groepen verzamelen dan voor hun fiets-

tochten, elk op maat.

Enkel de eerste rit werd er samen gereden 
voor een korte tocht langs de vestiging 
van LTC-Verhuur voor een foto, waarna 
we naar De Koriander reden voor een 
broodjesmaaltijd.

Ondertussen zijn alle leden conditioneel in orde om tochten 
van 3h op de fiets aan te kunnen, oefening baart namelijk kunst.

Op 12 mei zijn we weer paraat op de omloop van Terlaemen 
voor de 12e Cyclo Sprint Classic, een fietstocht voor wieler-
toeristen, in samenwerking met organisator Golazo.
Ons sportief hoogtepunt komt op zaterdag 9 juni met de rit 
naar Banneux. We hopen met zijn allen voor een stralende dag.
        GV

In de gemeente zijn er heel wat gemeentelijke speelterreintjes 
ingericht, al dan niet met speeltoestellen. Het plein De Wallen 

in Boekt is er één van.

Mooie speeltoestellen vragen de nodige aandacht om mooi te blijven. 
Samen met het gemeentebestuur staan buurtbewoners dan ook in 
om het speelterrein proper te houden en om beschadigingen zo 
snel mogelijk te melden.
Voor de kinderen zijn er enkele speelregels opgesteld die op een 
bord worden weergegeven. ´Groot en klein´ zijn immers samen 
verantwoordelijk voor het speelterrein. 
Ook aan het speelterrein De Wallen is zo’n bord geplaatst.

Het gemeentebestuur heeft hierover tevens een brochure op-
gesteld. Deze kan men downloaden op de website van de gemeente 
of opvragen bij de afdeling welzijn & lokale economie. Hierin wor-
den door de stripfiguur Guusje de spelregels toegelicht.
In de brochure vind je ook een overzicht van alle speelterreintjes 
in de gemeente.

Heusden-Zolder heeft nog één kruispunt met rode lichten, namelijk dat van Boekt-Zolder, waar de drukke Meylandtlaan 
kruist met de O.L.-Vrouwstraat naar Boekt en de Bieststraat naar Zolder-centrum. Op dat kruispunt staat sinds jaar en dag 

café De Klok. Die zaak is wel al een tijdje gesloten. 

Het gebouw moet plaatsmaken voor een nieuwe handelszaak met drie appartementen. Na de goedkeuring van de bouwvergun-
ning einde 2011 zijn de werkzaamheden een tijdje geleden gestart.
Het betekent wel dat de laatste rode lichten in Heusden-Zolder niet verdwijnen, want voor een rotonde is er geen plaats meer.



Mijnwerkerslaan 25
3550 Zolder
Tel. 011 - 53 73 56
Fax 011 - 53 82 67

B.T.W. BE 420.447.884
info@vanluyd.be

www.vanluyd.be

- Zolder

- Maasmechelen

.24Meylandtlaan 81
3550 Heusden 

Rijksweg 177
3630 Eisden 

tel. 011 / 53.70
fax 011 / 53.70.34

tel. 089 / 76.04.36
fax 089 / 76.43.40

TANKCONTROLE
CENTRALE

VERWARMING
ONDERHOUD CV

AIRCONDITIONING

De Raeve Stefan
De Borghgravelaan 3

3550 Zolder

tel. 011 / 53.37.76
GSM 0497 / 80.47.62

NIJS HEIDI
HOFEINDE 101  3550 HEUSDEN-ZOLDER

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

BG bvba
Hekwerken en sectionale poorten

Gert Basteijns

O.L.Vrouwstraat 19
3550 Heusden-Zolder

011/440098
0472/643990
gert.basteijns@telenet.be

• Lotto
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ADRES:  PC BOEKT, UBBELSTRAAT 97, 3550 HEUSDEN-ZOLDER

In het petanquelokaal (tegenover het Buurthuis)
Doorlopend van 11h30 tot 20h

Kaarten te verkrijgen in het lokaal of bij de leden
Bijhorend tornooi start om 13h30

TRIPLETTEN 
HEREN - HEREN/GEMENGD 
Max. 1 gefedereerde per triplet
Start: 13h30
4 rondes
Inschrijving: 4 euro per persoon
Inschrijven ter plaatse
Inlichtingen: Moors Nathalie - 011/53.35.80

Het Belgisch Kampioenschap Tripletten 
Heren en Dames 
Start: vanaf 9h

DOUBLETTEN  
HEREN - HEREN/GEMENGD
Heren- Heren gemengd, toegankelijk voor iedereen, 
geen licentie verplicht
Start: 13h30, inschrijven tot 13h15
4 rondes
Minstens de helft van de deelnemers ontvangen een prijs
Inschrijving: 4 euro per persoon
Inschrijven ter plaatse



Boekt Feest  25 mei Boekt Feest  26 mei
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Vrijdag 25 mei – vanaf 21.30 uur

FEESTTENT WORDT EEN CIRCUSTENT
Het pinksterweekend ligt in het verschiet en in Boekt weten ze wat dat zeggen wil: drie dagen feesten dat het kraakt! 

Aan het beproefde feestrecept werd amper wat gewijzigd: één flinke scheut ambiancemuziek, één beker sport en een 
volle maat entertainment. Alleen naar het thema van de zondagse familiedag is het elk jaar weer nieuwsgierig uitkijken. 
Boeketje verklapt het meteen: het wordt een circusnamiddag met clowns en acrobaten.

Het feestcomité van Boekt Feest! en de dorpsraad zijn met reden trots op hun inmiddels 33ste boreling. Veel moest er aan de 
succesformule van de vorige jaren inderdaad niet gewijzigd worden. Elkeen vindt in het gevarieerde programma immers méér 
dan zijn gading; de grote opkomst bewijst dat elk jaar opnieuw. Maar niettemin blijft het een huzarenstukje om telkens weer alle 
stukjes van de puzzel bij mekaar te leggen. 
En stilaan wordt alles op de Ubbelvelden weer in gereedheid gebracht om straks een nieuwe volkstoeloop te begroeten. Nog net 
voor de infrastructuurwerken die de sportvelden, jeugdlokalen en aanverwanten in de toekomst een nieuw uitzicht zullen geven.

Maar voor onze ‘huisband’ het podium onveilig maakt, speelt dit jaar 

Creep, een vijfkoppige rock/popcovergroep 
die min of meer uit hetzelfde vaatje tapt. Op hun repertoire 
allerlei bekends van Deep Purple en Led Zeppelin, over The 
Peppers tot  Offspring en Nirvana. Dat wordt dubbel smullen!
Vanaf 21.30 gaan de versterkers open en er wordt uiteraard 
weer nagedanst tot een gat in de nacht. Kaarten kan je verkrij-
gen in voorverkoop (5 euro) of aan de kassa (7 euro).

Outback is back!
De circustent van zondag is op vrijdagavond 25 mei eerst 
opnieuw een rocktempel. In samenwerking met voetbalclub 
Wieze Boys wordt de met verve beste coverband uit de wijde 
omgeving nog maar eens naar hier gehaald. Voor de vijfde keer 
al geeft Outback het beste van zichzelf en wie er de vorige jaren 
bij is geweest, weet meteen waar dat voor staat: stevige fuifmu-
ziek uit de oude en iets jongere doos om duchtig op te shaken 
of luchtgitaar te spelen. Meebrullers van AC/DC, The Stones, 
Metallica en Iggy Pop, maar ook Nederlandstalige klassiekers 
van Gorki, De Kreuners  en The Scene. Precies alsof frontman 
Johny Deferm ze zelf heeft geschreven…

Zaterdag 26 mei – vanaf 13 uur
Balletje trappen of gooien

Zoals elk jaar is Boekt Feest ook een sportief gebeuren, 
met op zaterdagmiddag de aftrap van het jaarlijkse 
minivoetbaltornooi. De beste teams en gelegenheidsploe-
gen uit de omgeving nemen het tegen mekaar op met als 
inzet de Boektse wisselbeker.

Zaterdag 26 mei – vanaf 17 uur
Reuzetuinfeest

Wie van al dat sporten zijn maag hoort knorren, hoeft niet 
op zijn honger te blijven zitten. Het hele weekend kan je 
op het feestterrein terecht voor lekkere frietjes van 
de frituur. En op zaterdagavond worden de barbecues 
weer aangestoken voor het reuzegezellig tuinfeest waarop 
le tout Boekt telkens present geeft. 
Worst, kotelet, kipsaté of veggieburger met een bord vol 
verse groenten en bijspijzen: tegen een democratisch prijsje 
schuif je mee aan de feestdis. Vergeet daarbij zeker niet langs 
de wijnbar te passeren, voor een smaakvolle selectie wit, 
rood of schuimend van bij de lokale wijnspecialist.

En ’s avonds in de feesttent spelen The Grapes ten dans, de 
groep waarin onze plaatselijke pizzabakker Pep het lekker 
bruin bakt. Een schijf goeie ouwe rock, afgekruid met 
zuiders condiment.

Wie twee linkervoeten heeft, kan zijn kans misschien wagen 
tijdens het petanquetornooi, dat opnieuw wordt ingericht 
met medewerking van de Boekter petanqueclub. Er wordt tegen 
mekaar gegooid in teams van telkens 2 personen. Heb je geen 
uitrusting mee? Geen nood. Voor een extra stel petanqueballen 
en een cochonet kan worden gezorgd. De pastis moet je wel zelf 
meebrengen.

Ondertussen luister je naar de veelstemmige hoogstandjes 
van popkoor Horlecante uit Hoeselt, bekend van onder 
meer TVL en van hun deelname aan X-Factor. Enkele jaren 
geleden waren ze met hun vocale arrangementen van 
bekende popsongs ook al bij ons in Boekt te gast. 

Voor jeugdige spelers en balgoochelaars staat er opnieuw een 
pannakooi. In deze afgebakende ruimte van goed 9 meter 
doormeter komen teams van 1 of 2 spelers tegen mekaar uit. 
Kunst is uiteraard van te scoren, doorheen twee openingen 
in de kooi. Maar veel leuker is het om je tegenstander in zijn 
hemd te zetten door hem al jonglerend te passeren of, waar-
om niet, door de benen te spelen.

Zaterdag wordt er gespeeld in poules en op zondagnamid-
dag meten de sterkste teams zich met elkaar tot in de finale. 
Die wordt gespeeld omstreeks 18 uur. 



Boekt Feest  27 mei Te gast in Bokrijk  
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Zondag 27 mei – vanaf 13.30 uur
Circus in ’t dorp

De populaire Familiedag koos dit jaar het circus als 
centraal thema. Geen moeite om daar een hoop leuke 
animatie bij te verzinnen. Aan de schminkstand van 
de jeugdverenigingen ondergaan de kids een make-
over tot olijke, vrolijke clowns.

Wie liever acrobatentoeren uithaalt, kan terecht op een van 
de talrijke workshops. Ervaren begeleiders leren onze kroost 
onder meer om op een bal of evenwichtsbalk te lopen, met de 
diabolo te jongleren of eenwieler te rijden.
Natuurlijk mag een goochelaar niet ontbreken binnen het circus.
Wat een gewone goochelvoorstelling lijkt, verandert al snel in 
een spannend avontuur vol geluidsbestanden, muziek en natuurlijk 
goochelen.

Ook jongleren met fakkels en messen, vuur eten, lopen op 
glasscherven komen aan bod en als finale natuurlijk vuurspuwen.
Op de wei deelt een steltloper ballonnen uit en tonen jongleurs 
hun grave kunstjes. Ook de jongeren van acro- en dansgroep 
van ‘Fit en Jong’ Zolder geven weer het beste van zichzelf: ze 
draaien rad, springen salto, doen handenstand, en bouwen 
samen een menselijke piramide.
Nog meer acrobatie kan je uithalen op de kleef- of klimmuur of 
de hindernissenbaan.

Voor de allerkleinsten is er ook gedacht 
aan springkastelen en een enorme 
zandbak.
En wie niet al te vlug draaierig wordt, 
kan midden in een Zorb – een reuze 
doorzichtige kunststofbal – rondjes 
draaien over de graswei. Maar bij een 
circus horen uiteraard ook wilde 
dieren. Leeuwen en tijgers laten we best 
niet los op de wei, maar wie eens een 
echte wurgslang wil aanraken, krijgt 
daartoe zeker ook de kans.

Minder acrobatisch of avontuurlijk aangelegd? Dan kijk je 
toch gewoon geamuseerd toe vanop het zonnige – dat is im-
mers gegarandeerd! – terras en geniet je ondertussen van de 
speelse klanken van circusmuziek. 

Het feestgebeuren wordt naar goede gewoonte afgeblazen 
met de uitreiking van de jaarlijkse minivoetbaltrofee en de 
trekking van de feesttombola. 
De winnaar kan dit jaar opnieuw met de luchtballon… 
of met een spiksplinternieuwe sportfiets naar huis!

Het Internationaal Straattheaterfestival

op Pinkstermaandag, 28 mei 2012

een hilarische tranentrekker van Trudo Groffi die in wereldpre-
mière gaat. Aan dit wervelende spektakel nemen niet minder 
dan 20 acteurs deel, bestaande uit een mengeling van jong en 
oud. Speciaal aan deze vertoning is dat de vrouwenrollen door 
mannen en de mannenrollen door vrouwen worden gespeeld.

Het Internationaal Straattheaterfestival trekt om en bij de 
vijftigduizend bezoekers. Het zou voor ons heel mooi en onder-
steunend zijn als daar ook Boektenaren bij zijn. Het Internatio-
naal Straattheaterfestival biedt een grote variatie van muzikale 

acts, acrobatieën, individuele performances, mimekunstenaars, 
poppenspelers en theaterspelen. Het begint om 11 uur en duurt 
tot 17 uur. In die tijd treedt KREABO vier keer aan op het 
podium bij het Hogerhuis van Tessenderlo. Meer informatie 
over dit vermaarde Internationaal Straattheaterfestival vindt u 
ten gepaste tijde in de media: tv-limburg, radio 2, VRT en de 
geschreven pers. 

Op de bijgevoegde foto de cast die bij de vorige uitgave een 
warm applaus krijgt naar aanleiding van de spetterende voor-
stelling ‘Trammelant in Bokrijkland’.

Tot slot willen we vele Boektenaren danken voor hun 
bezoek aan één van de 7 voorstel l ingen van het  stuk 

‘ D e  b l o e m e n ,  d e  v o g e l s ,  d e  g r u w e l ’ 
in Kreabotheater Reitveld. Het deed ons ontzettend plezier te 
mogen vaststellen dat niet minder dan 5 van de 7 voorstellin-
gen totaal uitverkocht waren. Volgend seizoen brengt Kreabo 
een monument uit het repertoiretoneel en een blijspel. Meer 
details over locatie, speeldata e.d. kunt u vinden op onze website.

Het gezelschap KREABO brengt er de absurde komedie

‘Het smartelijke liefdesleed van Babette van Bokrijk’, 



Dagbladhandel
miranda & kurt

Meylandtlaan 119
3550 Heusden 
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broodjes en verse koffie vanaf 05.30u

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

Boekt Kermis op 28 en 29 juli

Boekt meisjes
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Onze nieuwe kermis gaat binnenkort 
z’n 2de kaars uitblazen.

Bij de doop vorig jaar bleek de nieuwe opstelling een succes 
en was er meer belangstelling en opkomst van de Boektenaren. 
Je kon het enthousiasme van de gezichten aflezen.

Rommelmarkt Boekt
 
Voor de tweede maal gaat er een rommelmarkt door in Boekt 
en dit ter hoogte van de petanque. Het terrein zal uitgebreid 
worden: standen in overdekte kramen buiten en standen 
binnen. Omdat het vorige jaar de eerste keer was, beperkten 
we ons tot een kinder-rommelmarkt. Niettegenstaande de 
reclame voor het evenement beperkt was, was de opkomst toch 
erg geslaagd. 
Dit jaar wordt het een algemene rommelmarkt. Er wordt al 
volop reclame gemaakt op nationaal vlak en dus zal de opkomst 
veel groter zijn. 

Nieuw dit jaar is, dat we, om uit de kosten te komen, een klein 
bedrag voor standgeld moeten vragen:
 1€/ lopende meter (buitenplek)
 1,5 €/ lopende meter (binnen)
 5€/ overdekt kraam
De inkom is wel gratis. 
De eventuele opbrengst zal als steun aan de verenigingen 
gegeven worden. Er zal weer randanimatie zijn. 

De rommelmarkt gaat door op 28 juli van 14h tot 17h.
Dus aan allen, begin alvast wat spullen te sorteren en te verzamelen, 
schrijf u in en biedt die spullen dan aan op onze rommelmarkt. 
Dat zal zeker veel goedkoper zijn dan het aanbieden of wegwer-
pen op het containerpark. Integendeel, je zal zelfs een goed 
centje verdienen. 
Wacht niet te lang om in te schrijven want er is veel belangstelling. 
Inschrijven kan via Carlo Vandevelde : cvlvh@skynet.be 
of bij Davy in ‘t Buurthuis.

Het publiek genoot van het aanliggend terras bij Davy 
in ‘t Buurthuis. Dit is de bedoeling van Boekt kermis, de 
Boektenaren dichter bij mekaar brengen, kennis maken en 
plezier beleven.

De editie van dit jaar zal de trend van vorig jaar verder zetten. 
De gemeentelijke instantie - dienst vrije tijd, heeft beloofd om 
de lege ruimtes nog verder op te vullen met nieuwe attracties.
De Burgemeester en de dienst vrije tijd zijn tevreden over de 
nieuwe kermis.

De democratische prijzen worden ook weer gehandhaafd door 
de foorkramers. Als het lukt wordt het geheel nog muzikaal op-
gefleurd met live-muziek op zaterdag 28 juli 2012.

Alleszins kijken we er al naar uit voor een nieuw fantastisch 
weekend en hopen dat de weergoden ons weer gunstig zijn.
Dus allen op post en het weekend van 28 en 29 juli vrijhouden 
voor weer een mooi kermisweekend.

Algemene oproep voor ongekend talent
Een vraag en oproep aan alle Boektenaren en omstreken.Weet jij iemand, of ken je iemand die talenten heeft op gebied van entertainment, ( muziek, vocaal, voor-dracht , kunst,  moppentappen, ....)Neem dan vlug contact op, zodat we er iets mee kunnen 

doen en het ongekende, bekender maken.Zeg het voort. Maakt niet uit van waar je komt. 
Aarzel niet en zet de grote stap.

Info sturen kan bij Davy in ‘t Buurthuis of via  Carlo Vandevelde : cvlvh@skynet.be.  
               Alvast bedankt voor uw medewerking.

Carlo Vandevelde ~ cvlvh@skynet.be ~ dorpsraad Boekt

Zaterdag 11 februari organiseerden 
de Aspiranten hun jaarlijkse fuif 

Aspifeelings. Ook voor deze vijfde editie 
was de Distel ‘the place to be’. Veel volk, 
lekkere drank en leuke dansplaten maak-
ten het feest compleet. Het was opnieuw 
een groot succes. Proficiat aan de 
Aspiranten en hun leiding! 

Studio Chiro 

Vrijdag 24 en zaterdag 25 februari 
vond onze jaarlijkse ouderavond 

plaats in zaal de Vierseleer. Alle groepen 
voerden een dansje of toneeltje. Dit jaar 
deden ze dat rond het thema ‘Studio 
Chiro’. Het was een plezierige avond 
waar jong en oud zich kon laten ver-
leiden door het vele Chirotalent.  

Een zomer vol avontuur

Binnen enkele maanden is het weer zo ver, dan gaan we op bivak. Dit jaar trekken we 
van vrijdag 13 tot zaterdag 21 juli naar een nog geheime locatie met een nog groter 

geheim thema. De Tiptiens en Aspiranten gaan al een dagje eerder mee terwijl de Sloebers 
pas enkele dagen later, op dinsdag 17 juli,  mee in het avontuur duiken. 

Er staan weer een heleboel leuke activiteiten op het programma. We hopen alvast dat het 
bij jullie even hard kriebelt. Let the countdown begin…

Vijfde editie Aspifeelings groot succes



2011 evenaren! 

Extra rustbanken in Boekt

Zet Boekt in kleur! 
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2011 was een zeer goed jaar voor TC Boekt. Het steeds 
stijgend aantal leden zorgden ervoor dat onze 

pleinen goed bezet waren.
Met nog meer interclubploegen, activiteiten die goed bijge-
woond werden, lessen en een zeer goed volzet clubtornooi, was 
het soms wachten om op een plein te kunnen.

Onze Heren-interclubploeg werd nipt niet Limburgs kampioen 
2011, hopelijk doet één van onze ploegen het dit jaar evengoed 
of nog beter.

In de winterperiode is het bestuur druk bezig geweest om ook 
voor 2012 weer activiteiten te organiseren.

Dat het er goed uitziet voor 2012 bewijst het aantal interclub-
ploegen dat nog een ploeg meer telt dan vorig jaar en dat stilaan 
het maximum bereikt dat we aankunnen.

De aanleg van het derde plein wordt dan ook een noodzaak.
Hopelijk kunnen we hier één van de volgende jaren gebruik 
van maken.

Laten we hopen dat 2012 even goed wordt als 2011, niet alleen 
wat het weer betreft maar vooral op sportief vlak.

Het bestuur, TC Boekt

Recent werden een aantal nieuwe banken geplaatst in Boekt, 
nl. op het speelplein “De Wallen” en op het plein aan de kerk.

Dit is nog een vervolg op een actie van de handelaars van Heusden-
Dorp in 2008. Samen met v.z.w. Stebo en het gemeentebestuur 
werd toen een behoeftenonderzoek bij de inwoners van 
Heusden georganiseerd. Op de vraag “Wat mis je het meest 
aan voorzieningen in Heusden-Dorp?” antwoordden 43% van 
de deelnemers dat er te weinig rustbanken zijn. 

Het gemeentebestuur wilde hier graag werk van maken. De 
Seniorenraad zou de kar gaan trekken.
Na een bijeenkomst van de algemene vergadering van de 
Dorpsraad Boekt op 17 maart 2010 met afgevaardigden van 
de Seniorenraad, werd in mei in het Boeketje een oproep ge-
plaatst om tips te geven voor mogelijke locaties voor een rust-

bank. Heel wat voorstellen kwamen binnen. Deze tips werden 
door de voorzitter van de Dorpsraad doorgegeven aan Nele De 
Bock, verantwoordelijke afdeling welzijn en lokale economie. 
Na bestudering van de ideeën werd een selectie gemaakt waar-
van er nu weer een aantal gerealiseerd zijn.

De banken op het plein aan de kerk worden al druk gebruikt en 
dat vooral door jongeren die er verzamelen. In de onmiddellijke 
buurt creëert dat ’s avonds wel eens overlast. Zoals vermeld in 
het vorige Boeketje kan men wanneer nodig dit altijd melden 
bij de wijkagent of via e-mail aan politie@heusden-zolder.be. 
 
De banken dragen zeker positief bij aan het sociale leven in Boekt.
Er wordt wel vaker gesignaleerd dat het jammer is dat er samen 
met de banken geen vuilbakken geplaatst worden zodat die 
ontmoetingsplaatsen ook in de toekomst aantrekkelijk blijven.Hallo Boekt,

Zin om mee te breien of  haken? 
Spring zeker eens binnen op dinsdagavond!

Geen wol in huis?
Kom er gerust bijhalen!

Iets inpakken in Boekt?
Laat het ons weten!

Iedere Dinsdag van 19u30 tot 21u30 in het Station van Zolder, Stationstraat 70, wordt er gebreid en gehaakt in leuk gezelschap.
Iedere Zondag van 14u tot 17u op Domein Bovy, Galgeneinde 22, kan je wol bijhalen of handwerkjes binnenbrengen.

Dit jaar bestaan de Weyerkesfeesten 30 jaar en dat gaan we 
vieren! Zaterdag wordt een speciale CREA-DAG. 

Die dag wil ‘t Weyerke, in samenwerking met vzw localoca en de 
brandweer van Heusden-Zolder, de W, het kunstwerk van het 
Weyerke, inpakken. Dat heet WILDBREIEN of Yarn Bombing. 
Het idee is om publieke objecten te versieren, personaliseren en 
mooier te maken met de kleurrijke breiwerken.

Als start is de telefooncel aan het station ingepakt. De W wordt 
op 23 juni versierd als eindpronkstuk.

Het “samen voor het goede doel” project in onze gemeente is 
een groot succes waarin iedereen zich verenigd voelt.

Ondertussen is er rondom de Muze en op Domein Bovy meer 
kleur te zien ...

Carmen & Nele



Elektriciteitswerken 
Elektrische verwarming 
Alarminstallaties 
Verlichting  

HETZHEIM JURGEN 
O.L. Vrouwstraat 163 

 
Boekt Zolder

tel. 011 / 53 84 49                        fax 011 / 53 60 80
 GSM: 0495 / 187259

Brood- en 
Banketbakkerij 

SWINNEN    

De Borghgravelaan 14                    TEL 011 / 53.37.62 www.pep-en-pino.be
011 533 644

 di angeli 
 
 

 

Guido Gezellelaan 169  
3550 Heusden-Zolder    
Open Ma t.e.m Zat 10:00u 18:00u                                     
Tel: 011/42.29.88        

Bieststraat 100 
3550 Heusden - Zolder 

tel 011 / 53.72.71 

  www.machinevriend.be 

Alle dagen open vanaf 14:00 uur
Dinsdag rustdag

diverse snacks en hapjes verkrijgbaar
Za. en zo.: vanaf 11.00u

´t Buurthuis Davy heet u welkom

SCHRIJNWERKERIJ
REYNDERS

RAMEN - DEUREN - BINNENSCHRIJNWERKERIJ
KEUKENS - TRAPPEN - KASTEN - VERANDA’S

PERGOLA’S - ROLLUIKEN - PARKET

KIEWITSTRAAT 17
3550 HEUSDEN-ZOLDER

Tel.: 011 53 78 20
GSM: 0498 34 11 99 

RUNNING
TENNIS-SQUASH
BADMINTON
FIETS- & MTBKLEDING

Het gekke dierenland!

Europese ruilbeurs
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De leerlingen van het zesde leerjaar A van de Vrije  
Basisschool in Boekt maakten een mooi en origineel 

gedicht over een verzonnen land waarin het aangenaam en 
plezant wonen is. Ze lieten hun fantasie dan ook de vrije 
loop.  Wie zou hier nu niet willen wonen?

Elke dag was het plezant.
In het gekke dierenland.

De koe die speelde met een bal,

het paard verkleedde zich voor carnaval.
De vis die zwom snel door het gras.

Het varken droeg een rode jas.
De kip speelde gitaar en zong een lied.

De muis had honger en bakte friet.De aap, die droeg een boekentas.
Want hij gaf les in de 6de klas.
Hij deed de gekste kuren voor.

Net zoals onze juf daar vanvoor.

Wij, de Limburgse Stekskesmannen, verzamelen lucifers-
doosjes, etiketten van lucifersdoosjes, skillets en 

pyrogènes. Wij zoeken nog steeds verzamelaars in heel Lim-
burg die onze en ENIGE club op gebied van lucifersobjecten wil-
len vervoegen. 

In juni is er een Europese ruilbeurs (Luciferdoosjes, En-
velopjes, Etiketten en Aanverwanten, Bier- & Jeneverattributen 
en Publiciteitsobjecten). 
Kom eens kijken. Zeker de moeite waard!
Misschien wil je zelf wel ruilen. TAFELS ZIJN GRATIS.

Zaterdag 2 juni 8u30 -16u30 EU-regio Ruilbeurs
Waar? Witte Zaal Kluisstraat,13550 Bolderberg-ZolderVoorzitter: Marc Gijbels ~ GSM : 0474/71.64.23

Info: Danny Robben  ~ danny.robben@cvolimlo.be ~Tel : 011/58.40.97
limb.stekskes@telenet.be 

Een club in Bolderberg met een hart voor luciferverzamelaars



BELIKSTRAAT 96
3550 Heusden-Zolder
TEL/FAX 011/60 26 86

OPEN:
Ma-Vr: 10.00-12.00u
            13.00-19.00u
Di-Do: 10.00-12.00u
            13.00-21.00u
Za:       10.00-14.00u

OFFICIEEL VERDELER THOR - SUZUKI - DC

Nieuw: 
Gelish nagellak

Merelstraat 54

3550 Heusden-Zolder

BTW BE 0892.414.648

 

GSM Jeroen - 0477 35 74 78

jk.stukadoorswerken@telenet.be

o p e n i n g s u r e n
ma:
di:
woe:
do: enkel op afspraak
vrij:
zat:
‘s middags gesloten tussen

11u30 en 13u00

rustdag
8u00 tot 18u00
8u00 tot 18u00

8u00 tot 18u00
8u00 tot 16u30

Zomer 2012

Boekt jongens
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Speelpleinwerking PAT vzw is het speelplein voor de kinderen van  Boekt, Bolderberg, Viversel en Zolder-Centrum, natuurlijk 
zijn alle kinderen welkom (ook uit andere deelgemeentes en andere gemeentes).

Elke zomervakantie zorgen we voor een leuke, speelse en plezante vakantie voor meer dan 300 kinderen.
Ook deze zomervakantie gaan we er weer stevig tegenaan. Op maandag 2 juli starten we met een groot openingsfeest met tram-
polines, springkastelen, friet- en hotdogkraam, de speelmobiel, schminkstand, … en dit alles voor de gewone inschrijvingsprijs 
van 1,50 euro.
Doorheen heel de vakantie staan er heel wat extra activiteiten op het programma zoals springkasteel, goochelaar, spaghettidag, 
Speelplein Pat goes Crazy (ism de gemeente), pannenkoekenfestijn, badges maken … en nog zoveel meer. 
De juiste data kan je terugvinden op onze website: www.speelpleinwerkingpat.be. 

Praktische informatie:

Elke werkdag tijdens de vakantie kunnen de kinderen bij ons 
terecht voor een fijne namiddag die georganiseerd wordt door 
opgeleide animatoren. De kinderen zijn opgedeeld in verschil-
lende leeftijdsgroepen.
 
Waar?
Jeugdlokalen Boekt
Ubbelstraat z/n
3550 Heusden-Zolder
 
Voor wie?
Kinderen van 4 tot en met 14 jaar.

Wanneer?
Tijdens de zomervakantie van maandag 2 juli tot en met 
maandag 20 augustus.
Elke werkdag van 13u30 tot 17u30.
Inschrijven is mogelijk van 13u.
 
Prijs?
1,50 euro inschrijvingsgeld/dag voor de verzekering en de 
gebruikte materialen.

Vieruurtje?
Drank, chips, koeken, ijsjes, snoep ... kosten 0,60 euro per stuk.

Fiscale aftrekbaarheid?
Het deelnamegeld voor het speelplein is fiscaal aftrekbaar voor 
kinderen tot 12 jaar. Meer informatie en het aanvraagformulier 
voor dit attest kan je bekomen op ons secretariaat.

Tussenkomst ziekenfonds?
Veel ziekenfondsen voorzien een tussenkomst voor deelname 
aan het speelplein. Vraag het invulformulier op jouw zieken-
fonds en bezorg het ons. Wij vullen dit met plezier in voor jou.

Meer informatie nodig?
Surf naar www.speelpleinwerkingpat.be, stuur een mailtje naar 
info@speelpleinwerkingpat.be of bel eens naar onze verant-
woordelijke Sofie op het nummer 0498 63 05 97.

Beste ouders en jongens van Chiro Boekt,

Binnenkort gaan wij op bivak! Van 12 tot 20 juli zal het rustig 
zijn in Boekt want dan zijn wij namelijk met z’n allen weg! 

Voor de jongsten, onze sloebers, is het bivak van de 16de tot 
de 20ste juli. 

Het thema en de bivakplaats zijn nog supergeheim! Maar wat we 
wel al mogen verklappen is dat het een supertof bivak wordt. 
Vol leuke spelletjes en zo veel meer! Wij kijken er alvast naar uit.

De leiding komt enkele weken voor bivak langs met meer in-
formatie voor jullie ouders.

Op 20 juli is het bezoekdag. Dan zijn de ouders welkom op 
de bivakplaats en mogen ze jullie terug mee naar huis nemen.

Groeten,
De leiding.



N.V. Gebroeders Baptist
Tuinaanleg

O.L.Vrouwstraat 116
3550 Heusden - Zolder

011 / 53.60.21

Doe– het– zelf– Hengelsportartiekelen
 

Gereedschappen 
IJzerwaren 

Meylandtlaan, 99  
tel. 011 / 53.30.17 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Elke dag van 11u00 - 23u00
Keuken van 11u30 - 21u30

OPEN

Auto-onderdelen
TIP TOP PARTS BVBA 

Kanaalweg 1 (Suska-Berg)
3550  Heusden-Zolder
011/ 42 01 99
tiptopparts@skynet.be

Teak aan groothandelsprijzen!

           Garage Wysmans bvba

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

Heikant 115, 3550 Zolder      T 011 53 68 11      F 011 53 87 72
      info@kariander-zolder.be        www.koriander-zolder.be
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