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Ieder die een artikel laat opnemen in de Kluizenaer, doet dit in eigen naam of in naam van
zijn vereniging.
Het feit van publicatie in de Kluizenaer houdt niet in dat de redactie met de steller van het
artikel akkoord is.
Artikelen in naam van een anonieme schrijver worden niet gepubliceerd!!!
Volgende uitgave verschijnt medio september 2018.

Cursiefje
Veel verkeersproblemen hebben wij in Bolderberg niet meer, zij zijn nu vervangen
door snelheidsproblemen. Al jaren tracht de dorpsraad de hinderlijke plaatsen in kaart te
brengen en samen met het gemeentebestuur en Wegen en Verkeer hiervoor oplossingen
te bedenken. Het sluitstuk van jarenlang onverdroten aandringen was zeker de aanleg van
de rotonde aan het klooster.
Een plek die ons voorheen meerdere verkeersdoden gekost heeft waaronder mensen
zoals Polleke Joris. Wij hebben meermaals op die plaats verkeerslichten trachten te
bekomen, maar het feit dat er te weinig dwarsend verkeer was speelde zo erg in ons
nadeel, dat het bijna hopeloos werd. Tot wij op een dag de directeur van Wegen en
Verkeer, Swillen, op de dorpsraad kregen, die een complete reorganisatie van de weg
doorheen de dorpskern beloofde en ook woord hield.
Op slag werd de verkeerssituatie in Bolderberg een stuk veiliger. In die mate dat wij heden
zo goed als geen zware ongevallen meer kennen.
Het is het beste bewijs dat Felix Aerts, intussen overleden, en verkeersdeskundige van de
dorpsraad, grondig werk geleverd heeft en van Bolderberg een relatief veilig dorp gemaakt
heeft. Het was vooral Felix die deze materie nauwgezet opvolgde en die we daarvoor nu
ook missen.
Want de problemen krijgen een andere naam en de mensen zijn ook kritischer geworden
tegenover overdreven snelheid in HUN straat. Het aantal wagens neemt drastisch toe, in
de spitsuren slippen de wegen gewoon toe. Zo ontstaan er sluipwegen in wat eigenlijk
woonstraten zijn. In Bolderberg is het overal zone 50 behalve in de Zandstraat is het 70
evenals een groot deel van de Sint Jobstraat.
Volgens politietellingen slikken sommige woonstraten zelfs een paar duizend auto’s per 24
uur. Het resultaat is dat er ernstige problemen ontstaan in bv de Irislaan en vooral in de
Zandstraat. Niet enkel door de hoeveelheid van wagens, maar vooral door de overdreven
snelheid van die wagens. Dus flitsen maar! En doen betalen!
Vertragende elementen inbouwen helpt wel die straat waar ze worden aangebracht, maar
jaagt het verkeer naar andere straten die ook al overbelast zijn, vooral in de spitsuren,
want daarover gaat het.
Kortom, wegen moeten openblijven want je moet nog ergens geraken. Het verkeer
hinderen is rapper gezegd dan gedaan, want dan slikken andere straten en inwoners er
beduidend meer. Die zijn geen vragende partij hiervoor. Je ziet het “ niet gemakkelijk”
Dus maar flitsen, betalen , meer politie, meer controle, meer camera’s.
Veel simpeler is: MEER DISCIPLINE.
MG

Scouts Bolderberg
Het scoutsjaar is voorbij gevlogen en zit er jammer genoeg weer op.. Maar om af te sluiten
had elke leidingsgroep een leuke verrassingsactiviteit voorzien voor hun leden.
Zo zijn de KAPOENEN naar het blotevoetenpad in
Zutendaal geweest. Ze wandelden met hun voetjes
over veel verschillende dingen: water, hout, schors,
modder, stenen, gras,… En er was ook een super hoge
uitkijktoren
waardoor
we heel ver konden
kijken! Als afsluiter van
de zonnige middag
kregen ze allemaal een
lekkere hotdog.
De WELPEN hebben
het avontuur opgezocht
in het pretpark Walibi.
Wat een durvers die
welpen! De leiding was
toch wel een beetje
bang in die grote
achtbaan
maar
de
welpen gingen er allemaal met een grote glimlach in. Het
was een dag vol plezier.
De JONGGIVERS beleefden dan weer een dag vol dieren in Planckendeal. Ze maakten er
kennis met giraffen, lama’s, geiten, stokstaartjes, vogels, slangen, schildpadden en
leeuwen. Er was zelfs een echte Sperwer, leider Sperwer was daar vooral heel blij mee!
Ook waren er heel veel schattige pinguïns en je kon er super dichtbij komen.
De GIVERS hebben twee
eindactiviteiten
gedaan.
Eerst zijn ze naar het
pretpark
Bobbejaanland
geweest waar ze zich een
hele
dag
hebben
uitgeleefd. En als echte
afsluiter hebben ze aan het
lokaal
mega
pizza’s
gegeten en een groot
kampvuur gemaakt. Het
was heel lekker en gezellig.
De oudste groep, de JIN, is
naar het Surfers Paradise
aan zee geweest. Daar
hebben ze leren kiten , surfen, zeilen, raften,… Het was
gelukkig mooi weer dus ze hebben ook veel
gezwommen en op het strand gelegen. Hopelijk zijn ze
na dit leerrijke jaar klaar om leiding te worden!
Al de takken hebben zo het scoutsjaar 2017 – 2018 mooi afgesloten. Maar niet getreurd:
het kamp komt er nog aan! Dit jaar zal het grote kamp doorgaan in Neerpelt en het wordt
op 22 juli afgesloten met een reuze kampbbq.
Onze leden en leiding ontvangen graag post op kamp! Wil jij een briefje sturen naar
iemand, dit kan altijd via volgend adres:

Scouts Bolderberg
Naam van je kind of de leider + tak
Vrundenweg
3910 Neerpelt
Ook kunnen we met veel plezier melden dat ons evenement #feest na het grote succes
van vorig jaar, dit jaar weer zal plaatsvinden aan onze scoutslokalen op 22 september.
Houd zeker allemaal deze avond vrij in de agenda.
Stevige linker
De leiding van scouts Bolderberg

Geschiedenis.
Traditionele vormen van toneel die al in de klassieke oudheid ontstonden, zijn de tragedie
en de komedie. In de middeleeuwen ontstond volkstoneel, waaronder de .klucht
In de zeventiende en achttiende eeuw was toneel een bloeiend genre. In Nederland
verschenen in die twee eeuwen bijna 5000 toneelstukken; de Census Nederlands Toneel
vermeldt daarvan 12.000 uitgaven.
Later ontwikkelden zich mengvormen en nieuwe vormen van toneel, zoals de
tragikomedie, historische stukken en absurd toneel. Toneel is een van de kunstvormen,
daarom is er een duidelijk verband tussen toneelstijlen in de geschiedenis en de stijlen in
andere kunstvormen.
In de antieke Griekse en Romeinse wereld en in de Europese Middeleeuwen werd het
voor vrouwen als schandelijk beschouwd om op het toneel te staan. Deze opvatting werd
pas in de 17e eeuw in Venetië doorbroken.

Bewoners en begeleiders BoCasa op uitstap naar
de Lourdesgrot in Wiemesmeer
Woensdag 23 mei zijn bewoners samen met begeleiding de Lourdesgrot in Wiemesmeer
gaan bezoeken.
Omstreeks 13u30 vertrok de bus richting Zutendaal. Het weer was ons gunstig gezind.
Bewoners en begeleiders hebben gedurende de uitstap heerlijk van de zon kunnen
genieten.
De uitstap startte met een kleine viering begeleid door onze eigenste EH Schops Jozef.
Vervolgens werd een wandeling door het park, op het domein, gemaakt en kreeg iedereen
de kans om een kaarsje te branden. De uitstap werd afgesloten met een tas koffie en een
heerlijk stuk taart in het Lindenhof.
Omstreeks 17u reed de bus terug de parking van BoCasa op. De bewoners waren moe
maar voldaan en hebben heerlijk genoten van de dag.

Bewoners BoCasa wandelen naar Bovy en versieren
kapelletje met hand geplooide bloemen voor
Mariamaand

Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen
wij vragen, wij bidden, wij smeken U
bescherm ons,
jeugd van Vlaanderen
door ons kracht te geven
om ons te weren
tegen het slechte en het kwade.
Wees ons nabij,
verlaat ons niet.
Wij hebben u nodig,
als steun,
als toeverlaat die we niet zien
en soms te weinig willen zien.
Geef niet op,
opdat wij Uw aanwezigheid
blijven voelen
in ons jeugdig
Vlaamse hart.

Reinout

Rustig seizoen voor de reus van Bolderberg
De reus van Bolderberg doet het dit seizoen ietsjes rustiger dan de voorgaande jaren. De
meeste inwoners van Bolderberg zullen wel gemerkt hebben dat reus Kluizenaar, Lambert
Hoelen, samen met zijn collega Tijl Uilenspiegel uit Boekt, de bezoekers welkom heeft
geheten bij het binnenkomen van het domein Bovy op Paasmaandag 2 april 2018.
Op woensdag 18 april 2018 waren enkele gildeleden en het hoofd van de reus te gast bij
de derde leerjaren van de meesters Bart en Johnny. Dit initiatief kadert in het jaarlijks
bezoek aan de derde klassen van de Basisschool. Op zondag 17 juni zal de reus en zijn
gezelschap opgesteld staan bij het schoolfeest in Bolderberg. We zijn benieuwd wat de
derde klassers er dan nog over weten te vertellen.
Op zaterdag 2 juni 2018 trekken enkele gildeleden naar Roermond. Daar wordt immers
de Nederlandse Federatiedag van de reuzengilden gevierd naar aanleiding van het dertig
jarige bestaan van de reuzengilde 't Remenunsje van Roermond. Deze gilde was in 1986
tevens peter van de gilde van Bolderberg.
Tenslotte zal reus Lambert Hoelen met zijn gevolg, vendeliers en muzikanten op zondag 9
september deelnemen aan de historische stoet die dan door de straten van het
Nederlands Limburgse Roermond trekt.

DORPSRAAD
BOLDERBERG
Correspondentie : dorpsraad.bolderberg@telenet.be
www.bolderberg.be

KERNBESTUUR DORPSRAAD 4 juni 2018
--------------------------------------------------------------Aanwezig : 16 leden
Verontschuldigd : M Paule, Bart, Mark, Jaak
1. AFSPRAAK MET DE SCOUTS
Met Ivan en Ruben, leden van de VZW, werden volgende punten doorgenomen
De voorzitter van de VZW was verontschuldigd.
Info: VZW Scouts 9 leden waarvan 3 leden ouders, 3 leiding, 3 ex leiding.
Scouts 160 leden.
- Doorgang door het bosje naar het ”Kerkenbosje” zou in orde zijn, dankzij de eigenaar.
Dit bespaart veel tijdverlies.
-Aankoop bosje voor de scouts door gemeente. Rechtszaak is nog niet uitgesproken!
- Loopwedstrijd: was te laat aangevraagd, maar de leden van de dorpsraad vragen wat
meer goede wil van de gemeente tegenover vrijwilligers uit het verenigingsleven, die het
allemaal na hun dagtaak moeten klaren. Liefst wat minder ambtenarij.
- Of het pleintje voor de scoutsterreinen parking of speelveld is, de uitstekende stenen
moeten eruit. Duurt al jaren! Marleen vraagt nog eens na!
Toegangsweg, een degelijke verharding a.u.b.
- Activiteiten tijdig aankondigen op facebook en de website voorkomt veel onbegrip en
onnodige bezorgdheid. Bovendien is dit gunstige reclame voor die activiteiten. De scouts
zullen hiervoor een communicatie verantwoordelijke aanstellen.
- De grote wens van de scouts is het uitvoeren van het groenonderhoud, door de
gemeente op de scoutsterreinen. Nu staan die jongeren daar ook nog voor in en lijkt het
geheel onverzorgd! Marleen vraagt ook dit na!
De scoutsgroep vraagt een regelmatig contact met de dorpsraad. Wij zullen een tweetal
oud leiders opnemen in de dorpsraad ( Jo en Ruben )
2.De dorpsraad zal een schrijven richten aan het Schepencollege en de sportraad.
De dorpsraad was unaniem dat vrijwilligers in het verenigingsleven beter ondersteund
dienen te worden. Zo verloor de voetbal een volledige jaarsubsidie van 3000 euro omdat
de aanvraag enkele uren te laat binnen was. Dat is een onrealistische verhouding tussen
fout en straf. Ook bij de volley gebeurde dit. Een boete voor te laat aanvragen O.K., maar
redelijk blijven a.u.b.
3. De dorpsraad zal een verjonging doorvoeren. Ook de voorzitter verwacht opvolging eind
dit jaar, dat komt zekerlijk in orde.
4. OVERLEG MET DE SP.A
Vooreerst, wij zijn als dorpsraad tevreden dat politieke partijen de moeite doen om kennis
te komen nemen van de problemen in ons dorp. Dat geldt natuurlijk voor alle partijen en
wij hopen dat zij dat ook begrijpen. Een gesprek rond de tafel kan verhelderend werken.
Met de lijsttrekker Eddy Pools, met Jeroen Myny en schepen van Toerisme Nico Geeraers
werden de problemen in Bolderberg eens opgelijst.

- Wij lieten duidelijk verstaan dat kinderopvang in Bolderberg moet blijven.
- Het RUP Bovy voldoet ons niet, vooral de vier hoog aan de rotonde niet!
- Het dak van de sporthal dient vernieuwd, het is reeds 40 jaar oud, terwijl die generatie
roofing maar 20 à 25 jaar duurzaam blijven. Het telkens herstellen van lekkages, en die
zijn er legio geweest, is weggegooid geld. Ze blijven terugkomen met gevolg dat de
nieuwe vloer nat en beschadigd zal worden.
- Fietspad Vrunstraat-Vogelsanck, betere bedekking! Probleem, redelijk veel doorgaand
autoverkeer.
- De formulering Bolderberg FC is uitdovend staat ons helemaal niet aan.
- Skatepark voor jongeren. Zo mogelijk aan velodrome?
- slagboom aan de parking Bovy om “afwerkplekken” te weren en de kampeerders rust
te bezorgen.
Een dankwoord aan de schepen van Toerisme, Nico, voor zijn aandeel in de heropstart
van Bovy is zeker niet misplaatst. Over Bovy zijn wij erg te spreken, maar nog wat kleine
punten…
- Parkeren vissers op wandelpaden, niet OKÉ . Afspraken maken a.u.b.
- Sommige namen zagen wij liever niet verdwijnen Zie gebrek aan overleg!
Bv; kabouterpad, nieuwe naam hazenpad lijkt ons maar niks.
Opschrift “Gasthof 1800” weg? Dit verwijst toch naar het heemkundig aspect.
Letters N O Z W weg: pedagogisch toch verantwoord.
-Losloopweide honden: tijdig maaien.
-Waterhuishouding wordt in kaart gebracht.
- Verhuren paardenstal. Is de gemeente mee bezig.
- De bron: zuiver maken.
- Conciërge voor Bovy op termijn?
Ook voor Bovy verwijzen wij vooral naar het gebrek aan overleg met de plaatselijke
bevolking. Al begrijpen wij best dat er wat tijd nodig is!
Er werd met alle aanwezige politici een hartig woordje gewisseld over het gebrek aan
communicatie met de bevolking tijdens werken. Bv aan de berg. Niemand wist wat daar te
gebeuren stond, de mensen staan gewoon in de rij, voor hoelang?
5 De mobiliteitsambtenaar is met een werkgroep bezig met zowel de Irislaan als de
Zandstraat. Verschillende alternatieven worden uitgewerkt en terug gekoppeld naar de
buurtbewoners. Maar de overdreven snelheid in de Zandstraat dreigt een ernstig probleem
te worden. Is te merken aan de reacties van bewoners naar de redactie van bolderberg.be
toe.
Voor verslag
Marcel – Roger

Mopje.
Bartje, een zeer slim ventje, zit in de eerste klas. Op een dag zegt de meester: “Ik ga nu
een moeilijke vraag stellen. Eentje die zelfs Bartje niet gaat kunnen beantwoorden! De
vraag is: wie van jullie kent de elementen?”
De meester heeft de vraag nog maar juist gesteld of Bartje zit al met zijn vinger in de lucht.
"Ja, Bartje”, zegt de meester. “Nu ben ik wel echt benieuwd!”
Bartje antwoordt: “Water, vuur, aarde, lucht en bier.”
Vraagt de meester: “Bier, is dat een element?” Bartje zegt daarop: “Jawel, meester. Ons
ma zegt altijd: als pa bier heeft gedronken is hij in zijn element.

K. BOLDERBERG F.C

vzw

Stamnummer 2604
Opgericht : 1937Bolderberg

FC Algemeen kampioen in derde

Precies 80 jaar na stichting mag BFC de vreugde kennen om voor de eerste keer in
zijn bestaan te stijgen naar tweede provinciale. Daarvoor beperkte de rit zich
meestal van vierde naar derde en terug. Zelfs in de betere jaren ’60 was jaar na jaar
de tweede plaats het hoogst haalbare.
Doordat in Bolderberg de jeugdopleiding op een bepaald moment wegviel konden
wij niet meer teren op opkomend talent en was spelers aantrekken het enig
mogelijke om te overleven. Een kleine kern is nog van Bolderberg, maar goed
aangevuld met erg trouwe spelers. Daarvan gaan er toch wel wat vertrekken, maar
het bestuur zorgde voor gepaste en verjongde vervanging.
Stand houden in tweede is het enige doel vooral omdat nieuwe spelers zich moeten
inpassen in de ploeg.
Op opvolging van eigen dorp is het nog een drietal jaren wachten. Maar de
jeugdopleiding is goed gestructureerd en zal op termijn zeker zijn vruchten
afwerpen.
Bovendien zijn de jongeren van Boekt en Viversel goed vertegenwoordigd, zowel
met spelertjes, als met ouders en bestuursleden. Maar het grote probleem is de
ruimte, tenzij de gemeente over de brug komt met een kunstgrasveld, zoals
Houthalen, Zonhoven en Hasselt. Dan vang je veel problemen op !

Organisatie Seniorenraad De Zandloper en de Muze

De redactie wenst haar lezers een fijne, zonnige
vakantie.

Ook als deze bestaat uit noeste arbeid.

