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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 

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

voorwoord
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De redactie van Boeketje is er weer in geslaagd een volwaardige dorpskrant samen te 
stellen. De mensen die artikels binnen gestuurd hebben,  zijn erg bedankt voor hun 

medewerking. Boeketje valt in de bus bij alle Boektenaren. Een mooie gelegenheid dus voor 
verenigingen om hun activiteiten en werking meer bekendheid te geven. Dat is ook de be-
doeling van onze dorpskrant.

In deze editie staan vooral artikels van de Chiro, Petanque, Tennis, WTC Boekt, Dorpsraad, 
Kerkfabriek, Boekt Feest, Basisschool Boekt, KWB en Kreabo.

De Dorpsraad Boekt brengt verslag uit over het verloop van de Algemene Volksverga-
dering op 15 november. Er waren weer heel wat aanwezigen, en ook op voorhand werden 
vragen doorgemaild.

Zo kan de Dorpsraad voeling houden met wat in Boekt leeft. De punten die aan bod kwa-
men, vormen aandachtspunten voor het volgende werkjaar.

In Boekt zijn blijkbaar heel wat mensen bezorgd over de verkeersonveiligheid op de 
O.-L.-Vrouwstraat, Terlaemenlaan en Meylandtlaan. Vooral voor de zwakke weggebruikers 
moeten er veilige oversteekplaatsen  komen. De Dorpsraad gaat hier een absolute prioriteit 
van maken, en zal in overleg gaan met de verantwoordelijke instanties en gemeentebestuur. 
Voor de Meylandtlaan wil de Dorpsraad dat men onderzoekt in hoeverre de fietspaden 
apart van de rijweg kunnen aangelegd worden en dit in de richting van Beringen.

 Ook de verkeerssituatie in Boekt centrum dient naar de toekomst toe herbekeken. Een 
dorpskernhernieuwing dringt zich op, met een herinrichting van de Borghgravenlaan, 
Ubbelstraat en Kerkplein. Dit heeft te maken met de toegenomen wooneenheden in het 
centrum van Boekt, en de uitbouw van de nieuwe wijkinfrastructuur. 

Deze nieuwe wijkinfrastructuur staat in de steigers. Er wordt naast het huidige Buurthuis 
hard gewerkt om fase 1 en fase 2 van de werken te realiseren. In dit Boeketje vind je een 
schets over hoe het er gaat uitzien, en een foto van de huidige werkzaamheden. Het zal mooi 
worden.

Een probleem blijft echter dat we nog steeds geen zicht hebben op de beheersstructuur van 
het toekomstige nieuwe Buurthuis. En dat wordt moeilijker naarmate de werkzaamheden 
vorderen. Wij zijn als Dorpsraad ongerust dat we pas in de eindfase aangesproken zullen 
worden, en dat we op dat ogenblik voor veel voldongen feiten worden geplaatst qua inrichting. 
Het zal echter niet zo zijn dat de werkgroep Beheer met alles akkoord zal gaan. Ook de 
werkgroep heeft bepaalde verwachtingen. Het wordt hoog tijd dat er duidelijkheid komt!

In dit Boeketje vind je een artikel over het project Trage Wegen. De Dorpsraad heeft de 
bestaande Trage Wegen in Boekt bestudeerd, en de informatie doorgegeven aan de gemeen-
telijke werkgroep. Voor de Dorpsraad zijn drie verbindingen met het fietspad op de oude 
spoorweg, en met Ubbersel – Eversel prioritair. Wij blijven dit in de gemeentelijke werk-
groep verder opvolgen.

Veel leesgenot in dit Boeketje
Jos Tielens

Dorpsraad Boekt
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Boekt

Ubbelvelden

Vrijdag 17 mei

Wieze rockt 5   

   ‘Private Zoo’    

  ’Creep’

 Minivoetbaltornooi

Finale Minivoetbaltornooi

 Petanquetornooi
Gezellige BBQ 

        

Zaterdag 18 mei

Zondag 19 mei

  

    Tombolatrekking
met prachtige prijzen!!

   Familienamiddag
    Thema : (W)onderwater
o.a. waterballen, surf-rodeo,
  zeepballenkoning, ...  

www.boektfeest.be

feest
17, 18 en 19 mei

met aansluitend een optreden 
van een live band!

Kriebelende benen Tennisclub Boekt
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Half november werd in zaal De Weyerman 
het seizoen 2012 officiëel afgesloten met 

een dans- en feestavond.
De rittenkampioen werd er gehuldigd. De lau-
reaat, met een ritlengte voorsprong, was Philip 
Schepers. Gilbert Lijnen en Romain Hulsmans 
volgden met gelijke stand op de tweede plaats 
en Freddy Klingeleers werd eervol derde.

Ondertussen wordt er al goed gewerkt 
aan het programma voor seizoen 

2013. Door het succes van de zaterdagrit-
ten wordt er nog een rit naar Namen toe-
gevoegd.

Het sportieve en tevens organisatorisch 
hoogtepunt blijft in juni want op 22 juni 
zijn al de leden weer paraat voor de 
organisatie van de Cycling.be Classic, de 
voormalige Cyclo Sprint Classic. Vanaf 
dit jaar is het vertrek in Tongeren en 
niet meer in Heusden-Zolder. We zullen 
de wegwijzers aanbrengen van start tot 
aankomst.

Op de zondagse wintertochten noteren we 
een behoorlijk aantal deelnemers. Velen 
zijn van mening dat in de wintermaan-
den een goede basis wordt gelegd voor 
een geslaagd seizoen. Het tempo is voor 
iedereen haalbaar, zodat we “op reserve” 
blijven rijden. De stevige winterprik van 
half januari bracht de voorbereiding wat 
in de war, maar ondertussen zijn we weer 
goed gemutst op weg (zie foto).
Het seizoen start op zondag 3 maart.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Willy Janssen 011 533768 of via contactformulier op www.wtcboekt.be.

GV

2012 was in alle opzichten een goed jaar voor TC 
Boekt.

De pleinen waren nog maar net gereed of men was reeds aan 
het oefenen voor de eerste grote activiteit die er zat aan te ko-
men, de interclub.

Wedstrijden tegen omliggende clubs, altijd spannend en altijd 
plezant. Met 11 ploegen  meedoen op onze 2 pleinen vergt veel 
organisatie en improvisatie. Hopelijk komt daar in de volgende 
jaren verbetering in.

Ook onze andere activiteiten werden goed bijgewoond en 
vooral de lessenreeks zat weer goed vol, zowel voor de jeugd als 

voor de volwassenen. De lesgevers deden weer hun best om al 
de ‘leerlingen’ een niveau hoger te tillen.

Op het einde van het seizoen is er dan het hoogtepunt van het 
jaar, het clubkampioenschap. Er wordt gestreden om de beste 
van het jaar te zijn, meer om de eer, altijd met volle inzet maar 
steeds fair.

Ook de onderlinge interclub ontmoeting en de ‘Ladies Night’ 
werden goed bijgewoond en zo konden we het jaar afsluiten en 
zeggen dat het geslaagd was.
Voor 2013 zit het bestuur weeral samen om ook in dit jaar 
iedereen, ook de nieuwelingen en die zijn altijd welkom, weer 
een sportief en plezant tennisjaar aan te bieden.

Het bestuur, TC Boekt



Openingsuren di-vr: 9u-18u / za:10u-18u

Meylandtlaan 142
3550 Heusden-Zolder

T: +32(0)11 54 72 12
F: +32(0)11 57 11 94

 

 
 

GARAGE CLAES
Meylandtlaan 179
3550 Zolder

TEL 011 53 33 21

VERKOOP TOP OCCASIES
Met garantie en service

Matrassen en waterbedden,
lattenbodems, seniorenbedden,

kussens en dekbedden...

MARIE-CHRISTINE BAPTIST
Tuin- & Landschapsarchitectuur

Ruimtelijke planning

OLV-straat 126 bus 1
3550 Heusden-Zolder
tel: +32 (0) 11/53.79.25
fax: +32 (0) 11/53.18.64
www.baptistmch.be

DRIESSTRAAT 34
3550 ZOLDER

TEL 011/53.70.13
TEL 011/53.82.72

MATRAS- & WATERBEDCENTRUM

Hofeinde 14 - 3550 ZOLDER

LOUIS PUT-HUYGENS

Alles voor ‘t schoon
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Op 15, 16 en 23 maart brengt Kreabo in Kreabotheater Reitveld zijn tweede productie. ‘Alles voor ’t 
schoon’ is een hilarische klucht waarbij de schoonheidsindustrie op een milde manier op de korrel 

wordt genomen.
In de schoonheidskliniek VAJEM, Voor Altijd Jong en Mooi, wordt voor de eerste keer een revolutionaire 
behandelingsmethode toegepast. Ze belooft eeuwige jeugd. Maar bij de behandeling van de eerste patiënt 
loopt het al fout. Directie en behandelende arts willen alles verborgen houden, maar al doende gaat het van 
kwaad naar erger. Wat nu? Kom dat zelf meemaken en geniet. 

Kreabo is blij voor deze productie op niet minder dan drie nieuwe 
talenten een beroep te kunnen doen. Op de foto hiernaast ziet u een 
gedeelte van de cast: (zittend v.l.n.r.) Ria Hermans, Daisy Schenck, 
(staand v.l.n.r.) Maarten Dijsselbloem, Roger Vandecruys, Marie-
Claire Lijnnen, Koen Wanten. Niet op de foto: Dana Vandueren en 
Tom Vanderheyden.

Kaarten voor één van de voorstellingen kunt u aan € 10 het stuk 
bestellen via onze website, of via het telefoonnummer 011 53 39 07.  
Bestel op tijd, zoals u weet zijn de plaatsen beperkt.

Cartoonale
Ter gelegenheid van deze productie houden we een 
cartoonale waarop cartoonisten Richie en Lejon car-
toons rond het thema ‘Alles voor ’t schoon’ presen-
teren. Deze cartoonale wordt met receptie geopend 
op donderdag 14 maart om 19 uur in Keabotheater 
Reitveld. Bij die gelegenheid presenteren de leden 
van studio Kreabo hun eerste zelfstandige productie. 

Nooit geweten dat ze zo jong zijn, die ouw
Ze zijn nu al aan hun derde jaar begonnen en zijn 
klaar voor een eerste volledig onafhankelijke pro-
ductie. De leden van Studio Kreabo brengen ‘Nooit 
geweten dat ze zo jong zijn, die ouw’, een spetterend 
toneelspel rond vooroordelen over bejaarden. Ze 
brengen dit spel in première ter gelegenheid van de 
opening van de cartoonale op 14 maart. Ze brengen 
het ook als proloog bij het stuk ‘Alles voor ’t schoon’.

Treden voor u op: Yasmine Fabry, Larissa Rogiers, Chelsea Knuts, Alice Blommen en Kenneth Gysbrechts.

De stomme van Bokrijk
Op maandag 20 mei neemt Kreabo, nu al voor de vijfde keer, op uitnodiging met een eigen productie, deel 
aan het Internationale Straattheaterfestival in Bokrijk. Meer info hierover in het volgende Boeketje.



15 november 2012Verslag volksvergadering
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De agenda zag er als volgt uit :

1. Financieel verslag - begroting
2. Activiteiten dorpsraad
3. Planning werken aan nieuwe Buurthuis
4. Voorstelling resultaten enquête veiligheid 
5. Pauze: traktatie Dorpsraad en opname nieuwe leden   
6. Hoorzitting

Hieronder worden de belangrijkste punten weergegeven.

1. Financieel verslag – begroting
De penningmeester van de Dorpsraad, Kurt van Hecke, pre-
senteerde de inkomsten en uitgaven in het voorbije jaar en ver-
telde wat de belangrijkste posten in 2013 zullen zijn. Er waren 
geen speciale vragen.  

2. Activiteiten Dorpsraad
Door de voorzitter van de Dorpsraad, Jos Tielens, werd een 
mooi overzicht gegeven van de activiteiten 2012. Veel tijd is 
gekropen in het opvolgen en mede bepalen van de plannen 
rond het nieuwe Buurthuis. Verder werd er aandacht besteed 
aan de vele succesvolle evenementen zoals Boekt Kermis en 
Boekt Feest. Ook werd het project Trage Wegen, het Boeketje, 
steun aan verenigingsleven als positief resultaat 2012 gepresen-
teerd.  

3. Nieuw Buurthuis
Line Verbeke, afgevaardigde van het gemeentebestuur, gaf toe-
lichting over de stand van zaken. 
Zij begon met te vertellen dat in 2008 alle verenigingen die iets 
te maken zouden kunnen hebben met het nieuwe buurthuis en 
de Ubbelvelden gecontacteerd werden. Uit die bevraging is het 
huidige plan gekomen. 

Stand van zaken: 

De rioleringswerken worden uitgevoerd door de firma Limas-
co en de benodigde tijd is geschat op 70 werkdagen. Kostprijs is 
€ 289.394,77. Vermoedelijk zal de aannemer te kampen hebben 
met weerverlet, waardoor het einde voorzien is in het voorjaar 
2013.
Het gebouw zelf wordt opgetrokken door de firma Reynders 
en de benodigde tijd is geschat op 270 werkdagen. Kostprijs is 
€ 1.609.885,77. Het einde is voorzien einde 2013 of begin 2014.

Vragen en opmerkingen:

• Uit het publiek kwam de vraag of er gedacht is aan duurzaam 
bouwen, zonnepanelen, warmtepomp of andere dergelijke 
zaken. Line Verbeke antwoordde dat er aan gedacht is, maar 
dat er voor het huidige plan, zonder die extra voorzieningen, 
gekozen is omdat binnen het geplande budget voorrang ge-
geven is aan de wensen en noden van het verenigingsleven. De 
voorzieningen om in een latere fase dit mogelijk te maken zijn 
wel opgenomen.

• Er werd aangegeven dat er afspraken waren gemaakt dat de 
Dorpsraad aanwezig mocht zijn bij belangrijke werken. Echter, 
de werfleider weigerde dit niettegenstaande de gemeente een 
extra verzekering had afgesloten hiervoor. Volgens Line Ver-
beke moet deze afspraak genuanceerd worden, en zou de par-
ticipatie enkel bedoeld zijn voor het geval er hinder is voor het 
verkeer en dergelijke. Tevens werd gemeld dat Leen Moentjens 
de info van de werfvergaderingen doorgeeft aan de voorzitter 
en ondervoorzitter van de Dorpsraad zodat men steeds op de 
hoogte is van de vorderingen en besproken items.

4. Voorstelling resultaten enquête veiligheid 
Korpschef Geert Luypaert gaf toelichting over de resultaten. 
Er is een lokale veiligheidsbevraging rondgegaan en ingevuld 
door bepaalde mensen en groepen. Alle mogelijke partners zijn 
aangeschreven.
Er werden vragen gesteld over de vele woninginbraken. De 
korpschef antwoordde dat we eigenlijk nog een vrij veilige ge-
meente hebben. Van zodra er inbraken gemeld worden, wor-
den de mensen daar georiënteerd en ook politie in burger ge-
regeld. Boekt en Bolderberg zijn slecht gelegen voor inbraken 
wegens de nabijheid van de autoweg.

5. Pauze
De traktatie van de Dorpsraad werd zeer positief onthaald. 
Ondertussen deed de voorzitter Jos Tielens een rondje bij al de 
aanwezigen om te horen of er kandidaten zijn om in de Dorps-
raad te zetelen. Drie personen hebben zich opgegeven.

6. Hoorzitting
Tijdens de hoorzitting werden in eerste instantie de vragen 
die van tevoren door mensen aangereikt waren via de rond-
gestuurde formulieren, beantwoord en bediscussiëerd. Naast 
de voorzitter van de Dorpsraad namen ook de toekomstige 
burgemeester Mario Borremans en andere aanwezigen uit de 
gemeenteraad, indien nodig, het woord. Hieronder worden de 
vragen en antwoorden summier weergegeven.

Vraag 1: Kledingcontainer OLV-Straat. Blijkbaar staat die 
kledingcontainer op privéterrein. Dit moet verder bekeken 
worden.

Vraag 2: Zebrapad Ubbelstraat (oversteek aan bv. Jeugdlokalen 
en school): De reden waarom er geen zebrapad ligt is dat een 
zebrapad 2 voetpaden moet verbinden. Op die plaatsen is geen 
voetpad. 
Er werden ook andere acties over verhoging van de veiligheid 
in Boekt gevraagd. Er zouden maatregelen genomen moeten 
worden om de snelheid te matigen. Tevens werd de opmerking 
gemaakt dat wanneer de ingang van de school langs de parking 

van het nieuwe buurthuis komt, er op die plaats maatregelen 
moeten getroffen worden om de veiligheid te verhogen. Verder 
werd geopperd dat, wanneer men uit de richting van de Mey-
landtlaan komt, de uitgang van deze parking achter een bocht 
ligt, en dus moeilijk te zien is.

Vraag 3: Gevraagd werd naar de haalbaarheid van de aanleg 
van een rotonde Viverselweg-Ubbelstraat-Terlaemenlaan. Die 
plaats is een gewestweg en valt niet onder de bevoegdheid van 
het gemeentebestuur. De Dorpsraad zal nagaan wat de mo-
gelijkheden zijn om al dan niet via het gemeentebestuur een 
brief te sturen naar ‘bruggen en wegen’.

Vraag 4: De wens wordt uitgesproken voor een Bancontact in 
Boekt. Dit is een goede vraag, maar kan enkel door de banken 
opgenomen en eventueel ingevuld worden… 

Vraag 5: De inwoners van de H. Hartlaan hadden een vraag 
over de bomen in hun straat. Er zijn bomen gerooid omdat die 
te groot werden en de weg omhoog duwden. De nieuwe bomen 
zouden ook nog zeer breed groeien en bovendien werden er 
meer bomen gepland dan er gerooid zijn. Hierover was en is 
veel protest.  
Antwoord van Mario Borremans: de gemeente moet vergun-
ning vragen aan stedebouw, er wordt rekening gehouden met 
het feit dat de bomen gelijkmatig verspreid worden. Er worden 
bomen geplant van cat. 1 oftewel met een hoogte tussen 0 en 
6m (6m is de maximale hoogte die ze kunnen bereiken, maar 
als “laanboom” wordt dat meestal niet gehaald). Er werd tevens 
aangegeven dat van tevoren duidelijk gecommuniceerd welke 
bomen er zouden komen, o.a. een artikel in het Boeketje van 
februari 2012.

Einde van de volksvergadering was om 22u12. De mensen 
keuvelden nog geruime tijd verder onder het genot van een 
lekker drankje terwijl de Dorpsraad nog bijeen kwam om de 
nieuwkomers welkom te heten en vervolgens de leden van de 
nieuwe algemene vergadering en het dagelijks bestuur vast te 
stellen en goed te keuren.

Zoals niemand ontgaan zal zijn, zijn de werken aan het nieuwe 
Buurthuis al goed gevorderd. 
Het totale project is opgesplitst in 3 fasen. Fase 1 omvat de 
aanleg van riolering en parking. De uitvoeringstermijn wordt 
geschat op 70 werkdagen. Fase 2 is de nieuwbouw waarvoor 
270 werkdagen voorzien worden. Fase 3, de aanleg van 2 ten-
nisvelden, petanquebanen, groen en verharding, is voor later. 
De zone waar nu het buurthuis staat tot aan Reitveld zal op 
termijn ingericht worden als woonzone.

De winterse dagen hebben wel wat vertraging gebracht maar 
één ding is zeker, het eindresultaat zal mooi zijn. Om jullie een 
voorsmaakje te geven presenteren we hier enkele 3D-simulaties. 
Ze tonen een modern, fris, functioneel gebouw waar een groot 
gedeelte van het sociale leven van Boekt een plaats kan vinden: 
overdekte petanque-banen, vergaderlokalen, leslokalen voor 
de academie, kleedkamers voor de tennisclub, een café met 
woonruimte voor uitbaters. 
Geef toe, ons nieuwe buurthuis zal meer dan een multifunctio-
nele constructie zijn.



Inschrijven van kleutersGezinsweekend

Boeketje  ~ 10 ~ www.boekt.be Boeketje  ~ 11 ~ www.boekt.be

Beste ouders,

De overheid heeft het basisonderwijs vanaf dit schooljaar een nieuwe, 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 inschrij-
ven tijdens de voorrangs-periode vanaf maandag 7 januari 2013 t.e.m. donderdag 28 februari 2013.
Ouders, die nog geen kind op onze school hebben, kunnen hem of haar komen inschrijven vanaf 
vrijdag 1 maart 2013.

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 29 maart 2013 zal de school dan laten weten of je kind al dan niet ingeschreven kan worden.

De eerste drie weken van april 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

Geboortejaar 2011De winterwandeling van het Gezinsweekend is weer achter 
de rug. Dit jaar niet enkel voor de deelnemers van het 

gezinsweekend.  Iedereen was welkom! 

Met  een 60-tal personen zijn we op pad gegaan.  Deze keer 
trokken we niet de bossen in maar aan de hand van een kaart 
zijn de kinderen op zoek gegaan naar het parcours doorheen de 
straten van Boekt. Dolle pret met al de sneeuw.
Bij aankomst in zaal Reitveld stond er een schatkoffer te 
wachten.  Een koffer vol lolly’s.
Voor de ouderen stonden de jenevers, hotdog en KWB soep 
klaar. 
 
Het  was een gezellige avond voor jong en oud. Bedankt om zo 
talrijk op te komen! 

Redactielid

Heb je leuke ideeën en wat schrijverstalent, 

wil je graag interviews houden en neerschrijven, 

ben je geboeid door wat er gebeurt in en rond 

Boekt, ... en wil je graag een drietal keren per jaar 

hierover een leuk boekje maken dat door 1400 

gezinnen bekeken en gelezen wordt?

Neem dan contact op met één van de mensen van 

de redactie van het Boeketje (zie pagina 3). Elke 

hand meer helpt ons vooruit. Je bent van harte 

welkom.

Boeketje bezorger
s

Het ronddragen van het Boeketje, 3 keer per jaar, 

werd meerdere jaren verzorgd door mensen 

van de wielertoeristen WTC KWB Boekt. 

Omwille van bijzondere redenen moeten ze hier 

helaas mee stoppen. 

Heel veel dank voor de vele inspanningen !!!

Wens je als vereniging of particulier hiervoor te 

zorgen (er staat een kleine vergoeding tegenover), 

neem dan vrijblijvend contact op met iemand van 

de redactie (zie p. 3). We geven graag wat extra 

uitleg. 



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

Kerkenplan
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In de afgelopen maanden horen we vaak in de pers spreken 
over het kerkenplan.

De bedoeling is dat de verschillende kerkbesturen en paro-
chieraden moeten gaan nadenken over het gebruik van hun 
kerkgebouw. Hierbij zullen ze rekening moeten houden met 
de mogelijkheden van het gebouw en de beschikbare financiële 
middelen. De aanwezigheid van voorganger(s), pastorale werkers, 
vrijwilligers zullen tevens een belangrijke rol spelen. 

De kerken zullen zich in de toekomst, mits een financiële ver-
goeding, openstellen voor tal van activiteiten. Naast de zorg 
voor eucharistie, gebed, uitvaartliturgie, sacramentenbeleving, 
bezinningsavonden, vormingsavonden rond geloof, catechese 
voor eerste communie en vormsel….zal er ook ruimte zijn voor 

In de kerk van Boekt gaan we nadenken om kansen te bieden voor

Al deze ingrepen moeten op een zodanige wijze gebeuren dat de kerk in zeer op-
timale omstandigheden haar liturgische functie kan blijven vervullen. Immers de 
federatie van Zolder (Zolder-centrum, Boekt, Bolderberg, Viversel) heeft beslist 
dat de kerk van Boekt de federatiekerk is. Zij zal gebruikt worden voor alle vieringen 
waar veel mensen aanwezig zijn (o.a. begrafenissen, eerste communie, vormsel, 
Kerstmis, Pasen,…).

meditatie, retraites, verkoop of verhuur van boeken en gods-
dienstige voorwerpen, vergaderlokalen, parochie- of federa-
tiesecretariaat, concerten, conferenties, lezingen, tentoonstel-
lingen, theatervoorstellingen, activiteiten en/of functies voor 
onderwijs, medegebruik door andere christelijke geloofgemeen-
schappen…
  
In Zolder zijn de verschillende parochies momenteel bezig met 
het maken van afspraken welke vieringen (doopsel, huwelijk, 
uitvaart, eucharistie, gebedsvieringen, eerste communieviering, 
vormselviering,…) het best in welke parochiekerk kan door-
gaan, rekening houden met de aard van het gebouw. Bepaalde 
kerkgebouwen lenen zich meer voor vieringen in kleine groep, 
anderen dan weer meer voor vieringen in grote groep of voor 
concerten, tentoonstellingen, conferentie, meditatie…

- vormingscursussen
- tentoonstellingen
- conferenties
- theatervoorstellingen
- concerten
- activiteiten voor onderwijs 
- slaap- en ontvangstruimten voor de voorganger
- parochiesecretariaat en/of federatiesecretariaat
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Meylandtlaan 

Project Trage wegen Heusden-Zolder
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Deel 2: 
Voorstel van Dorpsraad Boekt

De kiem van het trage-wegen-project ontstond bij de Dorpsraad van Heusden. Al snel waaide het 
enthousiasme voor trage wegen over naar de andere Dorpsraden. Samen zetten ze de website 

www.stillewegen.be op poten om de autovrije paden en wegeltjes in de gemeente onder de aandacht te 
brengen. 
Op 9 oktober 2011 verkenden afgevaardigden van de Dorpsraden samen met de burgemeester en 
leden van het gemeentebestuur een selectie van de trage wegen in de streek. Dat was het begin van een 
vruchtbaar samenwerkingsverband en na een aantal verkennende toelichting- en overlegmomenten 
werd er in het voorjaar van 2012 een engagementsverklaring opgesteld voor de opmaak van een 
gebiedsdekkende inventarisatie van de trage wegen. Dit betekende de officiële start van het trage-wegen-
project. Het project werd opgesplitst in 2 fasen: eerst de inventarisatie en vervolgens de consultatie 
en visievorming. De externe partij Trage Wegen vzw werd ingeschakeld voor de begeleiding en onder-
steuning.

Inventarisatie

Het grondgebied van Heusden-Zolder werd in 7 delen verdeeld. Voor elk deel werd een digitale werk-
kaart gemaakt met een overzicht van de theoretische stand van het trage-wegen-netwerk. Op een topo-
grafische kaart als onderlegger werden zowel de voet- en buurtwegen uit de Atlas van Buurtwegen als 
de feitelijk wegen aangeduid. 
Aan elke Dorpsraad werd gevraagd om voor hun deel na te gaan wat de huidige toestand van de 
aangeduide wegen is. Op 15 september 2012 moest alles ingeleverd zijn. Voor de Dorpsraad Boekt 
waren het Bart Sas, Johan Philips, Kurt van Hecke, Jos Tielens, Frans Vanhemel en Erik Geladé die 
snel en efficiënt aan de slag gingen. De zeventig wegen in Boekt werden verdeeld en geïnventariseerd. 
Van elke weg werd een formulier opgesteld waarop de huidige toestand van de weg werd weergegeven: 
omschrijving van de weg, toegankelijkheid van de weg, eventuele verharding etc.. Tevens werden bij 
knelpunten foto’s genomen die omschreven werden.
Einde september waren de formulieren van al de Dorpsraden verzameld en werden vervolgens  door de 
afgevaardigde van de vzw Trage Wegen in een database gebracht.

Consultatie

Eind december 2012 kwamen de afgevaardigden van de verschillende Dorpsraden weer bijeen in het 
gemeentehuis waarbij Paul Bijloos van Boekt als gastheer optrad. Er werd afgesproken dat elke 
Dorpsraad voor zijn gebied uiterlijk tegen medio januari een advies zou geven over de 3 belangrijkste 
trage wegen die weer in ere hersteld zouden moeten worden in het betreffende gebied.
Het team van Boekt maakte er meteen werk van en kwam op 3 januari tot een voorstel (met dank aan 
de Karmelieten).
Belangrijkste leidraden bij de keuze waren: veiligheid (vooral wat betreft oversteken van de Meylandt-
laan), verhoogde bereikbaarheid van kerkdorpen in de omgeving en verbetering en herstel van de 
bestaande holle weg en landwegen

Dit voorstel werd op 16 januari op de algemene vergadering van de Dorpsraad gepresenteerd en 
goedgekeurd.

In de figuur hiernaast zijn de 3 wegen met prioriteit 1, 2 en 3 aangegeven. 

Voorstel is om meerdere verbindingen met het spoorpad vanuit Boekt te realiseren zodat de omliggende 
gebieden Zolder (richting Heusden, zie verbinding 1) en Ubbersel (Obbeek (zie 2) en Kanaal (zie 3)) beter 
en/of veiliger bereikbaar zijn. 

Voor pad 1 (via Kayenberg/Weigersberg en paden 1840/1860) is een op/afrit naar het spoorpad noodzake-
lijk zodat op een veilige manier (denk aan kinderen) de Meylandtlaan kan overgestoken worden. 

Voor pad 2 is het de bedoeling om de holle weg oftewel Beemdsteeg (pad 1630) (ook bij regenweer) met de 
fiets berijdbaar te maken en de weg (zoals nog niet zo lang geleden kon) weer door te trekken via pad 1710 
naar Obbeekstraat (Ubbersel). Hier moet dan best een op/afrit naar spoorpad gemaakt worden of de weg 
onder spoor weer toegankelijk gemaakt (of beiden).

Pad 3 is verbinding naar Ubbersel-Kanaal. Dit pad (1520-1530) ligt er nu, maar delen zijn bij slecht weer 
moeilijk met de fiets bereikbaar. Verharding en verbreding is hier wenselijk.

Vervolg

In februari zullen de verschillende Dorpsraden hun voorstellen met elkaar delen.  
Hieruit zal dan een concreet globaal voorstel opgemaakt worden dat aan het huidige gemeentebestuur 
overhandigd zal worden in de hoop dat zij hier ook achter staan en stapsgewijze tot realisatie kunnen 
overgaan.



Dagbladhandel
miranda & kurt

Meylandtlaan 119
3550 Heusden 
011 / 53.88.88

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

10de kaartwedstrijd
Kwajongen

VRIJDAG 29 maart 2013
AANVANG 20 uur (stipt)

t.v.v.  Petanqueclub P.C. BOEKT v.z.w.
 Ubbelstraat 97, 3550 Zolder

Voorverkoop: € 3 - Kassa: € 4

Geld- en natura prijzen te winnen
Pauze: gratis boterhammen

Inlichtingen: Daniels Ludo 011/53.35.80
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Beste Boektenaren,

Het is al een tijdje geleden dat we nog eens een verslagje hebben 
ingestuurd voor het Boeketje. Maar dat wil niet zeggen dat er 
niets gebeurt, integendeel.
We zijn als club zeer goed bezig de laatste jaren, we behoren qua 
ledenaantal en prestaties tot de betere clubs van Limburg en we 
zijn ook goed op weg om op federaal en nationaal gebied een 
goede naam te krijgen. We hebben van bijna elke Limburgse 
gemeente mensen die lid zijn in onze club. Het ledenaantal stijgt 
elk jaar. 

Onze jaarlijkse barbecue en kaartwedstrijd waren weer een 
groot succes.

In de zomer hebben we enkele mooie en grote evenementen in 
Boekt mogen organiseren.
Eén van de hoogtepunten was de organisatie van het Belgisch 
kampioenschap tripletten op zondag 10 Juni 2012. Meer dan 
600 petanque-spelers mochten we op onze locatie verwelko-
men.

Het mooiste moment voor ons was dat een 
jeugdspeler van PC Boekt, nl. Gregory Kausse 
(zie foto) van Bree, heeft deelgenomen aan het 
Europees kampioenschap jeugd dat doorging 
in de topsporthal van Gent. Er waren dagelijks 
meer dan 3000 toeschouwers. Het Belgisch 
team, waarin hij speelde, behaalde zilver na een 
zeer spannende finale tegen Frankrijk. Gregory 
speelt al een achttal jaren in PC Boekt en al en-
kele jaren in onze federale ploeg. 

In de lopende wintercompetitie spelen we met maar liefst 7 
ploegen:

- 1ste afdeling in de Federaal competitie (kampioen pro-
moveert naar de nationale competitie) 
- 2 ploegen  in 1ste provinciale (hoogste provinciale reeks)
- 1 ploeg in 2de provinciale
- 2 ploegen in 1ste afdeling 50+ (hoogste provinciale reeks bij 
de veteranen)
- 1 ploeg in 5de afdeling

Trainingen en openingsuren lokaal

Maandagavond training voor iedereen vanaf 19h
Woensdagnamiddag 14h, competitie veteranen
Vrijdagnamiddag 14h training voor iedereen
Vrijdagavond 19h trainingsavond
Zaterdagnamiddag wintercompetitie
Elke 1ste zaterdag van de maand is er een jeugdtraining (10h)

Iedereen is welkom op één van deze dagen! 
Kom gerust eens kijken.

Wist je dat:
- er achter het petanque-lokaal een gele vetcontainer staat. Hierin mag je jouw oud 
frituurvet deponeren maar enkel in gesloten flessen.
- we onze jaarlijkse barbecue houden op zaterdag 3 augustus 2013
- we ons jaarlijks zomertoernooi houden op zaterdag 20 juli 2013
- onze kaartwedstrijd kwajongen doorgaat op vrijdag 29 maart 2013.
- het clubkampioenschap PC Boekt doorgaat op zaterdag 27 april 2013.
- de Algemene Vergadering PC Boekt plaats vindt op vrijdag 15 maart 2013
- PC Boekt in 2013, 25 kaarsjes mag uitblazen. We zijn gestart in 1988 en zijn 
naar het huidig lokaal (oude kerk tegenover het Buurthuis) verhuisd in 1992. 

Sportieve groeten,
Ludo Daniels

Secretaris PC Boekt,
Info:  ludodaniels@skynet.be



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
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Ouderavond
Beste ouder,

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 februari 2013 is het zover: ouderavond! Hét moment 
om uw kind(eren) te zien schitteren op het podium met al hun chirovriendjes 

of –vriendinnetjes! Elke afdeling zal iets moois in elkaar knutselen rond het thema 
‘De wereld rond in 14 dagen’. Bent u ook benieuwd? Aarzel dan niet om te komen 
kijken! De ouderavond begint telkens om 19u en gaat door in zaal De Vierseleer 
(Westlaan 194 – Heusden-Zolder). 

Vergeet ook niet dat alle leden op vrijdag 16 februari om 14u op de generale repetitie 
in De Vierseleer verwacht worden! Hopelijk tot dan!

De aspiranten stellen met trots voor: 
de 6de editie van Aspifeelings!

Dames en Heren, weldra is het zover! De fuif van onze aspiranten staat voor 
de deur. Dit grote feest  gaat door op 23 februari 2013 in jeugdhuis de 

Distel! 

U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen, een pintje te 
drinken of zelfs een danske te placeren. Hierbij steunt u onze aspiranten zodat 
zij er nog een onvergetelijk jaar van kunnen maken! Kaarten kan je in voor-
verkoop verkrijgen aan 4 euro bij ons op de chiro of bij onze aspiranten. 

Aspifeelings is toe aan zijn 6de editie en het beloofd alweer een knaller te worden! 
Wees erbij!

Vroeg uit de veren voor een heerlijk ontbijt! Op zondag 17 
november organiseerde Chiro Boekt het jaarlijkse evene-

ment voor het goede doel, olé pistolé. Ook 
dit jaar konden we rekenen op een mooie opkomst van onze 
leden en sympathisanten, die kwamen genieten van een verse 

Op zaterdag 10 november organiseerden we ons jaarlijks 

Sint-Maartensvuur.

kop koffie, een smakelijke boterham en een gezellige babbel. 

Wij willen bij deze alle aanwezigen en onze sponsors bedanken 
en kunnen jullie met trots zeggen dat we 600 euro hebben in-
gezameld! 200 euro voor elk goed doel dus (Ziekenzorg, Sint-
Vincentius en Damiaanactie).

Ook dit jaar was dit weer een groot succes! De kindernamiddag 
was zeer leuk, aan het vuur was het zeer gezellig en de jenever 
heeft rijkelijk gevloeid. 
Graag willen we via deze weg alle vrijwilligers bedanken die 
hebben meegeholpen. Een dikke merci!



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
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