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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 december 2018.

Cursiefje
Zoals ook bij vele andere adviesgroepen is een veilige schoolomgeving een dankbaar
onderwerp om vergaderingen te vullen. Zo ook in de dorpsraad van Bolderberg
Bij de vorige verkiezingen in 2012 was één van onze dringendste vragen (met rode stip)
een van de weg afgezonderd voetpad van de scholen naar de rotonde, hier in Bolderberg.
Dat is zes jaar geleden en er zijn opnieuw verkiezingen, dus het voetpad is er nu. Wij zijn
er dankbaar voor want Keulen en Parijs zijn ook niet op één dag gebouwd. Voor de
politiek zijn verkiezingen altijd mijlpalen waar er nog eens iets moet gebeuren! Ge weet,
anders zeggen de kiezers “ Ge kunt de pot op “……
De bezorgdheid over de verkeersveiligheid voor de zwaksten onder ons en voor de
kinderen, is zeker een positieve discussie waard. Er is niks zo jammer als kinderen die
omver gereden worden aan een schoolpoort. Uiteindelijk de plaats die de veiligste moet
zijn voor kinderen.
Wij zijn er hoe dan ook blij mee dat het gemeentebestuur hier werk van gemaakt heeft.
Ook de fietssuggestie stroken in de Slogen en de Kluisstraat zijn door de dorpsraad op de
agenda geplaatst, allemaal in het teken van veilig verkeer naar school voor kinderen.
Dat is het voordeel om met twintig mensen rond de tafel te brainstormen om het dorp
beter te maken.
Hetzelfde telt ook voor de bewoners van Bocasa, soms wat licht verwarde mensen, die
nog graag een koffie gaan drinken met gebruik van de rollator of rolstoel. Ook aan die
zijde is een voetpad voorzien naar de rotonde, waardoor die mensen ook relatief veilig
aan een koffie kunnen geraken of Bovy eens kunnen bezoeken. Ook zij behoren tot de
zwaksten onder ons.
Als dorpsraad hadden wij de lat nog wat hoger gelegd en een 30 cm breder voetpad
gevraagd voor deze mensen, om zowel de heen- als de terugweg aan dezelfde zijde
mogelijk te maken, dan konden twee rolstoelen elkaar kruisen, maar dat bleek moeilijk te
begrijpen voor het gemeentebestuur. Nu moeten deze bewoners de straat oversteken en
daar is zelfs geen zebrapad voor voorzien.
Als een gemeente toelating geeft om een rusthuis te bouwen, zijn zij ook aansprakelijk om
de veiligste verkeersvoorzieningen voor die mensen uit te bouwen. Wijzelf worden hopelijk
ook oud en dan telt dat ook voor onszelf.
Maar wij zullen met de dorpsraad het gebeuren in Bolderberg opvolgen en aanklagen wat
niet goed is!
MG

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

Dorpsraad 27 augustus 2018
Zowat de helft van de dorpsraad was aanwezig. De rest zat in het buitenland of aan
de feesttafel.
1. Ontslagnemende leden Eddy Evens en Bart Aerts, wegens werkomstandigheden,
worden bedankt voor hun inzet in de dorpsraad. Zij blijven steeds zonder verwittiging
welkom wanneer ze problemen in hun straat ervaren
Gezien de na te streven verjonging wordt hun plaats ingenomen door Jo Martens (scouts
en voetbaljeugd) en Ruben Mangelschots (scouts). Als uitgenodigde neemt ook Gijs
Dayers (verkeer) deel aan de vergadering van de dorpsraad. De steun voor deze mensen
was unaniem. Volgens het huishoudelijk reglement was 50% +1 voldoende. De verjonging
wordt verder uitgebouwd!
Een voorstel van de voorzitter om nieuwe leden enkel te aanvaarden als ze lid zijn van
een Bolderbergse vereniging werd door de vergadering als te verregaand beschouwd. De
kans aan iedereen laten, wel beperken tot een dorpsraad van 20 leden, anders wordt
vergaderen onmogelijk!
2. Inzake verjonging worden zowel voorzitter als secretaris vervangen door jongeren.
Marcel en Roger voeren gesprekken met hun opvolgers. Wij hebben bepaalde mensen op
het oog maar dit is iets voor na de verkiezingen.
3. De vergadering drong aan om een brief te sturen naar het Schepencollege i.v.m. de
situatie aan het kerkhof. Opmerkingen over de toegangsweg scouts, toegangsweg lijkt in
orde. Het grasperk is erg oneffen, met diepe gaten en vooral het groenonderhoud van de
scoutsterreinen (hagen-gras) laat te wensen over. Het grasveld dient zeker genivelleerd
over zijn geheel en eventueel opnieuw bij ingezaaid.
Een richting aanwijzer “kerkhof” aan de rotonde is nodig.
Ook een beter onderhoud van de slokkers langs Reeênlaan en Galgeneinde was een
urgente vraag. Wij begrijpen dat het bij een zware stortbui een probleem is, gezien de vele
bomen.
Correctie: Volgens Marleen kunnen de scouts tot 50 % subsidie ontvangen voor deze
werken indien deze door een sociaal werkagentschap uitgevoerd worden. Goeie tip!
De scouts organiseren zelf een werkdag om de zaken eens grondig op te ruimen. Maar
hagen scheren (op gemeentegrond) is toch geen werk voor scouts of beheerraad.
4. Er lopen gesprekken over het afsluiten van de Vrunstraat aan beide zijden Vogelsanck
bos om de auto’s te weren. Een degelijk fietspad in één van de mooiste streken in
Limburg is toch niet echt teveel gevraagd. Het is nu bij regenweer één drekkerige
smurrie vol gaten!
5. Voor een slagboom aan de parking van Bovy was de vergadering niet te vinden. Duur
voor de gemeente en niet efficiënt.
Wel een betere verdeling zoals Danny voorstelde voor de mobilhomes. Zeker een
beperkte duur instellen!

Galgeneinde strand?

6. Parkeren aan de visvijvers is beter. Zeven bestuursleden ontvingen een sleutel. Wel de
poort achter U sluiten, heren. Maar het geheel is een flinke verbetering!

7. De aanleg van voetpaden naar de school en Bocasa is een mooie verwezenlijking
waarvoor wij de gemeente dankbaar zijn. Onze bezorgdheid voor de rolstoelgebruikers
aan Bocasa ging nog verder. Wij hadden een breder voetpad gewenst om de veiligheid
voor de bejaarden nog hoger te leggen, enkel aan de zijde van Bocasa.
Vooral het oversteken van de Vrunstraat is en zal een probleem blijven.
De dorpsraad zal de situatie op de voet volgen.
8.Er was toch nogal wat ontevredenheid over het gebrek aan informatie naar de dorpsraad
toe door de mobiliteitsambtenaar. Gebeurt er iets in de Zandstraat en de Irislaan of niet?
Als wij ons moeten baseren op de info die wij doorkrijgen gebeurt er niks! Ook van de
werken op de berg, geen info van de gemeente. Info begin werken voetpad school, geen
woord naar de inwoners.
Als Ludo het niet ging uit de neus peuteren wist niemand van iets. Er zijn toch kanalen
genoeg! Dat hoort bij het werk.
9 Inzake de aanplant van okkernoten en kastanjes zullen wij een briefje sturen naar
Regionaal Landschap.
Zij gaan nieuwe aanplanten, nadat ze de onze onbewust afgezaagd hebben. We gaan
eens rond de tafel moeten zitten.
10. Naar de “brainstorming” door de Winning over de uitbating van het hotelletje op Bovy
sturen wij drie man nl Ludo, Francis en Jim. Wij dringen aan om in de zomerperiode
jeugdkampen toe te laten op de evenementenweide. Past in het kader van Bovy en in de
doctrine van de Winning. Komt trouwens ook sympathiek over voor Bovy.
11. De naam “Hazenpad” vonden de leden van de dorpsraad ronduit onzin. Daar zit geen
verhaal in, de kinderen en ouders lopen er langs tot aan de kabouters. Een pad dat in heel
Limburg bekend is! Wie gooit dat weg?
Hazen zijn beelden zonder een verhaal, dixit de leden van de dorpsraad.
12. Op 17 september vergadert de dorpsraad en de voetbalploeg met de Sportraad van de
gemeente. Drie afgevaardigden van dorpsraad en drie van BFC.
De gemeente pakte de volledige jeugdsubsidie van BFC af (3000 euro), omdat papieren
een paar uur te laat binnen waren. De dorpsraad neemt dit niet en de leden vinden dat dit
zeer onrechtvaardig is . Politici nemen het voetbalplezier van kinderen af. De bestraffing is
niet aangepast aan de fout. Wij zullen dit niet aanvaarden naar het verenigingsleven toe.
Wij zijn er om het verenigingsleven, dat het al zeer moeilijk heeft, onder alle
omstandigheden te verdedigen.
13. Infovergadering door de gemeente in de de Witte zaal voor de ganse bevolking. Er
gaan grote rioleringswerken met nogal wat hinder uitgevoerd worden in de Sint Jobstraat.
Hopelijk krijg je een rechtstreekse uitnodiging van de gemeente
Datum 24 september te 19.30 u
Voor verslag Marcel-Roger
Mopje.
Op een dag hoort Petrus de bel van de hemelpoort. Wanneer hij de poort opent, ziet hij
nog juist een man weglopen. Hij schudt verwonderd het hoofd en sluit de poort weer. Hij is
nog maar tien stappen verder als hij de bel opnieuw hoort. Hij opent de poort, en ziet nog
net diezelfde kerel opnieuw weglopen. Hij sluit de poort op een kiertje en wacht af achter
een hoek. Na een paar tellen gaat de bel weer, Petrus trekt de poort open en kan nog net
de kerel bij de arm grijpen. Op de vraag van Petrus of hij een spelletje aan het spelen is,
antwoordt de man verward: “Ik kan er ook niets aan doen, ze zijn mij aan het reanimeren!”

Ook Bolderberg Live groot succes voor
BoCasa
Ondanks het frisse weer en een fikse regenbui net voor het optreden, was de opkomst
talrijk.
Bewoners, bezoekers en personeel hebben heerlijk genoten van het optreden, de lekkere
versnaperingen en de cocktails die verkocht werden.
Ook voor de kinderen was gezorgd. Een springkasteel en Vlaamse spelen waren voor hen
een gewaardeerd en prettig amusement. Iedereen heeft zich naar hartelust kunnen
uitleven.
Volgend jaar is Bocasa zeker weer van de partij !!

BoCasa dankt haar vrijwilligers
Vrijwilligerswerk
in
ons
woonzorgcentrum betekent een
meerwaarde voor de bewoners.
De vrijwilligers geven extra aandacht
aan de bewoners. Ze brengen een
thuisgevoel in de organisatie.
Met
andere
woorden
een
woonzorgcentrum staat of valt bij zijn
vrijwilligers.
Om onze vrijwilligers eens extra in
de bloemetjes te zetten, werd er een
etentje voor hen georganiseerd.
Heeft u ook interesse om mede de
brug te vormen tussen onze
residentiële
bewoners
en
de
leefgemeenschap van Bolderberg en
Heusden-Zolder neemt U dan gerust
contact op met:
Jos Houben MBA/MHA, Directeur
Serviceresidentie BoCasa,
telefoon: 011 246600
e-mail: info@bocasa.be

BoCasa sluit de zomer af met een BBQ voor alle bewoners van BoCasa

De zomer komt aan zijn einde. Om de zomer goed af te sluiten hebben wij onze bewoners
getrakteerd op een heerlijke BBQ. Bewoners hebben heerlijk gesmuld en genoten.

Kucuna (Kasteel Vogelsanck)
Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober wordt het domein en kasteel Vogelsanck geopend
voor een apart verhaal.
'Kucuna' biedt de bezoeker een belevenis aan met een vlaagje kunst, een snuifje cultuur
en nog wat activiteiten in een rijke natuur...
Zaterdag 6 oktober 2018 van 9.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 17.00 uur
Zondag 7 oktober 2018 van 9.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 17.00 uur
Begeleide rondleiding in het kasteel en buiten in het arboretum.
Inkom:
Algemene inkom 10,00 euro
Algemene inkom + rondleiding kasteel: 20,00 euro
Kinderen jonger dan 6 jaar: gratis.
Dit zal de laatste keer zijn dat het kasteel wordt opengesteld.

Mopje.
Er zaten twee mannen in een café. Zegt de ene tegen de ander: "Zie je die twee vrouwen
daar? Niet verder vertellen hoor ...maar die blonde is mijn vrouw en die brunette is mijn
geheime minnares." "God," antwoordde de andere man, "dat is ook toevallig ... bij mij is
het net andersom.”

Heusden-Zolder
Dag van De Wijers - 30 september 2018
Op zondag 30 september 2018 dompelen we je voor de 4 de keer onder in het land van
1001 vijvers: De Wijers! Op verschillende locaties in het gebied kan je De Wijers proeven,
beleven of voor het eerst de prachtige natuur ontdekken.
VISVIJVER BOLDERBERG - Vrunstraat 155 - Bolderberg - 10 tot 17 uur




Initiatie vliegvissen door vliegvisclub Gammarus / vanaf 12 jaar / gratis
Workshop: kunstvlieg binden / vanaf 8 jaar / gratis
Demo roken van forel

DOMEIN BOVY - Galgeneinde 22 - Bolderberg - 10 tot 17 uur








Maak kennis met het gereedschap van de imkers, bijenproducten en het bijenvolk in de
kijkkast - gratis
Workshop Natuurpunt: maak een hotel voor solitaire bijen / vanaf 5 jaar / € 3
11.00 u.: Plaatselijke rondritten te Bolderberg met huifkar. Vertrek aan ingang Bovy
10.30 u.: Gegidste wandeling door Domein Bovy o.l.v. vrijwilligers van vzw Toerisme
Heusden-Zolder
13.30 u Gegidste wandeling o.l.v. vrijwilligers van vzw Toerisme Heusden-Zolder door
het vijvergebied Galgenberg – Molenveld/Terlaemen / + 5 km / gratis
14.00 u.: aan de ingang van Domein Bovy vertrekt de KWB Bolderberg voor een
begeleide fietstocht door Heusden-Zolder / + 30 km / gratis
14.00 u.: Samen met een natuurgids kom je meer over de natuur en geschiedenis van
het gebied te weten. Geniet van de laatste bloeiende heide, de heidelibellen die langs
je hoofd voorbij scheren en het zicht op de vijvers en het kasteel van Terlaemen.
Vertrek aan parking bij de hoofdingang van domein Bovy, Galgeneinde 22, Bolderberg,
Heusden-Zolder. 2€/deelname, leden gratis. Meer info: Wim Goris, info@limburgslandschap.be, 011 53 02 51

AVONTUURLIJKE WANDELING MET MUZIKALE & ARTISTIEKE ENTERTAINMENT
TE EVERSEL-UBBERSEL / VALLEI VAN DE MANGELBEEK
Vrije Start tussen 14 en 16 uur - Startplaats Wandeling LOKALEN SCOUTS –
Butastraat 20/2
 Niet enkel worden we door de natuur op wijze geëntertaind, ook de leerlingen van de
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Beringen zullen de bezoekers
onderweg aangenaam verwelkomen met muziek en dans op verschillende locaties
tijdens de wandeling (7 km) te Eversel.
 Op deze blauwe bewegwijzerde wandeling (7 km) ontdek je:
- een mooi stukje van de Vallei van de Mangelbeek;
- het Vogel- en zoogdierenopvangcentrum dat zijn deuren opent van 14 tot 17 uur
- met de scouts van Eversel ga je op zoek naar waterdiertjes aan de kikkerpoel in de
privétuin van E. Loenders, steek je een vijver over
via een apenbrug of de Mangelbeek via hindermissen.
Een organisatie van gemeente Heusden-Zolder, Regionaal Landschap Lage Kempen vzw
en VLM m.m.v. VVK Gammarus, Imkerij Selectiestand Bovy, Natuurpunt Heusden-Zolder,
vzw Toerisme Heusden-Zolder, KWB Bolderberg, Dorpsraad Eversel-Ubbersel, Scouts
Eversel, Eric Loenders, De Winning, Vogel- en zoogdierenopvangcentrum, Limburgs
Landschap, Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Beringen.
Info: infokantoor toerisme, Vrunstraat 6, 011 80 80 88, toerisme@heusden-zolder.be
www.facebook.com/toerismeheusdenzolder

http://toerisme.heusden-zolder.behttps://www.dewijers.be/dagvandewijers

-

K.
BOLDERBERG
F.C vzw
Stamnummer 2604
Opgericht : 1937

Doordat wij terecht gekomen zijn in de reeks van Tweede Prov ZUID LIMBURG zijn
alle ploegen voor ons onbekenden. Zwaardere grond, hardere ploegen, wij hebben
er geen zicht op. BFC heeft dit jaar een technisch goed voetballend elftal , wij
maken er het beste van ! Wij rekenen vooral op onze verdediging om onze huid
duur te verkopen !

KALENDER 2018 – 2019
01.09.2018
09.09.2018
16.09.2018
23.09.2018
30.09.2018
07.10.2018
14.10.2018
20.10.2018
28.10.2018
04.11.2018
11.11.2018
18.11.2018
25.11.2018
01.12.2018
09.12.2018
16.12.2018

19.30
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
19.30
15.00
14.30
14.30
14.30
14.30
19.30
14.30
14.30

HEENRONDE

VV HOESELT
BOLDERBERG
BOLDERBERG
OPHEERS
BOLDERBERG
GRAVELO
BOLDERBERG
BREGEL SPORT
BOLDERBERG
SCHOONBEEK
BOLDERBERG
HEERS
BOLDERBERG
KOLMONT
BOLDERBERG
BOLDERBERG

Wijzigingen van deze kalender zijn uiteraard mogelijk.
Gelieve de dagbladen te raadplegen!

BOLDERBERG FC
THOR HASSELT
S’HERENELDEREN
BOLDERBERG
LANDEN
BOLDERBERG
MUNSTERBILZEN
BOLDERBERG
HALEN
BOLDERBERG
HENIS
BOLDERBERG
BIESEN
BOLDERBERG
ZUTENDAAL
HOESELT

De redactie wenst allen een mooie nazomer, met veel
vreugde en geluk!

Laat donkere wolken en ruw weer, met druilerige regen
de pret niet bederven, wees optimist. Zie de zon met
haar warme gloed door alles heen!

