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Redactionele wensen

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 juni 2019.

Cursiefje

Het moest er sowieso eens van komen. Onze basisschool groeit al sinds 1969. Op
dat ogenblik werd de verkaveling tegenover de kerk afgewerkt. De voorste
bouwplaatsen, voor die tijd eerder beperkt in bouwgrootte, vlogen als zoete koekjes
van de hand. De prijs was erg redelijk en zoals de gemeente verwachtte, waren ze
snel van de hand. Maar ook achteraan, de zogezegd grotere en duurdere
bouwplaatsen, werden tegen de verwachting van de gemeente in, snel verkocht. Het
resultaat was dat de school op korte tijd er honderd leerlingen bijkreeg en dringend
moest bijbouwen. Dat gebeurde begin jaren tachtig. We dachten toen er voor lange
tijd vanaf te zijn.
Fout gedacht. Mede door de aantrekking van kinderen buiten ons dorp ging de
groei verder zodat er nu vier noodlokalen op de speelplaats staan Dat kan
functioneel zijn voor een tijdje, maar erg praktisch is dat zeker niet. In de winter te
koud, in de zomer om te bakken. Bovendien weinig zonlicht waardoor de hele dag
gebruik van kunstlicht. Er zijn betere omstandigheden.
Bovendien zijn ook de tijden veranderd. De vereisten op het vlak van isolatie en van
energievoorziening liggen erg hoog. Zelfs zo hoog naar de toekomst toe, dat het
haast geen zin heeft de oudere klassen te renoveren. Nieuwbouw is dus het recept.
In de voorontwerpen verdwijnt bijna alles, behalve het hoofdgebouw uit 1953, waar
renovatie wel zinvol is.
Alhoewel de overheid voor 70% tussenkomt in de kostprijs zal het toch een harde
noot om kraken worden. Maar het is een prachtig project en het stelt de school
veilig voor langere tijd.
En wij weten allemaal: ”Geen school in een dorp, is een dood dorp.“
MG

Pizza en Pasta verkoop ten voordele van onze school
Beste sympathisanten,
Graag doen wij een warme oproep om onze basisschool te sponsoren.
Hiervoor verkopen wij pizza ‘s en pasta ‘s. Zij zijn allemaal vers gemaakt, dus kunnen
eventueel in de diepvriezer bewaard worden.
Elke pizza heeft een doorsnede van 25 cm en elke portie pasta is voldoende voor één
volwassene.
Pizza: Margaritha
Vegetarisch
4-kazen
Tonijn
Hawaï
Ham/champignons

Pasta: -Lasagne bolognese
-Macaroni ham/kaas
-Cannelloni vlees
-Tagliatelli met primaverasaus en scampi
-Lasagne inverno
(champignnons-roomsalsatartufata-gebraden kippenschijfjes)

Dit alles aan 5 euro per pizza of per portie pasta.
Vrijdag, 22 maart 2019 kunnen de bestellingen afgehaald worden.
Met vriendelijke groeten,
Het hele team van de BASISSCHOOL BOLDERBERG.
Bestelformulier: PIZZA

en PASTA

Naam van de koper:
PIZZA / PASTA

PRIJS/
STUK
Tomaat, mozzarella
€5
Tomaat,
mozzarella, € 5
paprika, champignons, rode
ui, olijven
Tomaat,
mozzarella, € 5
emmenthal,
gouda,
gorgonzola
Tomaat, mozzarella, tonijn, € 5
rode ui
Tomaat, mozzarella, ham, € 5
ananas
Tomaat, mozzarella, ham, € 5
champignons
€5

1
2

Margaritha
Vegetarisch

3

4-kazen

4

Tonijn

5

Hawaï

6

Ham/
champignons
Lasagne
bolognese
Macaroni
ham/kaas
Cannelloni vlees
Tagliatelli
met Groenten en scampi
primaverasaus en
scampi
Lasagne Inverno Champignons,
room,
salsatartufata,
gebraden
kippenschijfjes
Totaal
Totaal

7
8
9
10
11

€5
€5
€5
€5

AANTAL

TOTAAL

Reuzengilde opnieuw te gast bij de derde klassers
Op woensdag 20 februari 2019 brachten enkele leden van de reuzengilde van Bolderberg,
naar jaarlijkse gewoonte, een bezoek aan de derde klassers van de basisschool. Dit
bezoek kadert ieder jaar binnen de erfgoedlessen van de tweede graad van het lager
onderwijs. De leerlingen leren dan over de geschiedenis en het bewaarde erfgoed van
hun dagelijkse omgeving, in dit geval over Bolderberg. De kluis van Bolderberg, de eerste
kluizenaar Lambert Hoelen en de reus van Bolderberg maken daar ontegensprekelijk deel
van uit. Vergeten wij niet dat sinds 2015 de Vlaamse reuzentraditie is erkend als Vlaams
cultureel erfgoed. Vandaar dat ieder jaar erg uitgekeken wordt naar dit bezoek. De vele
vragen van de nieuwsgierige leerlingen worden graag beantwoord. Vooral de meisjes
hadden ogen te kort voor de historische kledij van de gildeleden.
Verder kunnen we meedelen dat de reus van Bolderberg op 12 mei 2019 deelneemt aan
de Reynaertfeesten in Beveren-Waas. Op 2 juni 2019 stapt reus Lambert Hoelen mee op
in de historische stoet van Maastricht. Op 21 juli aanstaande, verwelkomt de reus van
Bolderberg een tiental andere reuzen tijdens het reuzenfestival op het domein Bovy. Later
op 28 juli 2019 stapt de reus mee op in de reuzenstoet in Tilburg. Ook op het schoolfeest
van Bolderberg op 16 juni zullen de reus en gildeleden weer present zijn op de speelplaats
van de basisschool.

Bedenking.
Onze school onderwijst niet alleen onze jeugd maar heeft ook oog voor de geschiedenis
van ons dorp en voor andere leuke activiteiten.

Meditatie in de kluis van Bolderberg
De vastenperiode is een periode van reflectie en inkeer. Steeds
meer mensen vinden de weg naar meditatie om die inkeer
concreet te maken. Ook de christelijke meditatie krijgt steeds
meer gevolg. Tijdens de vastenperiode is er daarom een
wekelijkse stille meditatie in de kluis van Bolderberg. Door
samen de stilte in te gaan trachten we de meditatie-ervaring
extra kracht bij te zetten. Wie nog niet eerder mediteerde wordt
voorafgaand op weg gezet.
Elke woensdagavond van 6 maart tot 17 april. Welkom in de
kluis vanaf 19u45. De meditatie start om 20u en duurt
ongeveer een uurtje.
Wie wenst kan eventueel een gebedsbankje of zitkussen
meenemen.

De alledaagse mystiek van de kluis
Jonas Slaats
Toen we zo’n anderhalf jaar geleden naar de kluis verhuisden,
was dat niet louter omdat het zo’n mooi plekje is. We hadden wel
degelijk op het oog om in ons leven wat meer ruimte te
scheppen voor contemplatie en mystiek.
Het bleek echter niet altijd gemakkelijk om mensen uit te leggen wat dat precies betekent.
Woorden als ‘contemplatie’ en ‘mystiek’ lijken voor veel mensen niet meer van deze tijd. In
mijn ogen is mystiek nochtans niet zo ongewoon. Je vindt het niet enkel bij woestijnvaders
als Antonius, heiligen als Franciscus, begijnen zoals Hadewijch of kluizenaars zoals
Ruusbroeck. Dergelijke figuren wisten misschien een uitzonderlijke spirituele diepte te
bereiken, maar er bestaat ook zoiets als ‘alledaagse mystiek’ die voor elk van ons is
weggelegd.
In de alledaagse mystiek gaat het niet om overweldigende ervaringen die je leven
omwentelen en die je enkel met hoogdravende woorden kan omschrijven. In de
alledaagse mystiek gaat het wel om korte ogenblikken die als een briesje voorbij waaien.
Ogenblikken waarin je door schoonheid en zachtheid omgeven wordt. Ogenblikken waarin
je tot in je kleine teen kan voelen dat het leven een extra diepte in zich draagt.
Ogenblikken waarin je beseft dat het wezenlijke van het bestaan zo nabij is dat het als een
zonnestraal je huid aanraakt. Hoe intens zo’n ogenblikken ook kunnen zijn, je wil er niet
altijd veel woorden aan vuil maken – en dat hoeft ook niet.
We weten allemaal hoe liefde voelt. We weten ook hoe die liefde ons soms wat meer
vervult dan anders. Welnu, dat is voor mij de alledaagse mystiek, die kleine momenten
waarop ons hart heel even overstroomt van liefde.
Het is echter niet gemakkelijk om vanuit die alledaagse mystiek te leven. Je moet er
bewust wat tijd en ruimte voor maken. Je moet af en toe de stilte opzoeken en het de
mogelijkheid bieden om spontaan op te borrelen vanuit je innerlijke bron.
Ik ben dan ook bijzonder dankbaar dat ik in de kluis mag wonen. De rustgevende sfeer
van de kapel en de pracht van de natuur om ons heen helpen immers sterk om die
alledaagse mystiek op het spoor te komen. En toch blijft het niet vanzelfsprekend. Want,
hoe ondersteunend ook, louter op een plaats wonen die een bepaalde spirituele kracht in
zich draagt, is nooit voldoende. Je moet je ook bewust openstellen – wat niet altijd
gemakkelijk is in een wereld die je telkens opnieuw lijkt op te slokken in drukdoenerij en
winstbejag.
Als kluisbewaarders zijn we op dat vlak helemaal niet anders dan wie dan ook. We volgen
geen specifieke regel want we zijn geen monniken. We gaan werken, doen
boodschappen, koken ons middagmaal, lezen een boek, doen een wandeling, hangen de
was op en schoffelen in de tuin. Net als iedereen zijn we zoekende mensen. We zoeken
naar balans tussen eigenheid en verbondenheid, tussen droom en daad, tussen vrijheid
en geborgenheid. Als we dan, met veel vallen en opstaan, soms even zo’n balans op het
spoor komen, dan verschijnt daar weer die strelende liefde van de alledaagse mystiek.
Alledaagse mystiek staat dus geenszins los van de wereld of het concrete leven.
Integendeel. Het is iets dat zich aandient midden in het wroeten en het zoeken.

Daardoor kan je het ook niet forceren. Er zijn geen trucjes om het tevoorschijn te toveren.
Uiteindelijk blijft het een vorm van genade. Dat is alweer zo’n woord dat nogal uit de mode
is, maar het is niettemin op zijn plaats. Want wanneer je op zoek wil naar de mystieke
dimensie van het bestaan, dan kan je enkel proberen om jezelf wat leeg te maken. Hoe,
waar en wanneer je vervolgens al dan niet opnieuw vervuld wordt, dat heb je zelf niet in de
hand. Het enige wat je kan doen, is af en toe proberen om alle uiterlijkheden wat los te
laten en je hart te openen.
Zelf kiezen we er daarom heel bewust voor om onze (soms vrij intense sociale jobs)
voldoende af te wisselen met rust, stilte en eenvoud. We gaan op zoek naar momenten in
de dag en periodes in de maand waarop we, zo goed en zo kwaad als we kunnen, een
poging doen om het innerlijke van het leven wat meer op de voorgrond te plaatsen.
Daardoor zijn we misschien niet zo vaak aanwezig op sommige evenementen of
gebeurtenissen in het dorp. Maar we hopen in elk geval wel dat het helpt om de juiste
sfeer in en rondom de kluis en de kapel te bewaren zodat iedereen uit het dorp er, net als
de generaties voor ons, kleine stukjes alledaagse mystiek op het spoor kunnen komen.

Foto horend bij verslag dorpsraad
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BOLDERBERG
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VERSLAG DORPSRAAD 25 FEBR. 2019
1. Bij monde van Irene Eerdekens, lid schoolbestuur en architecte kregen wij een gedegen
uitleg over het voorlopig ontwerp voor het bouwen van een volledige nieuwe basisschool
in Bolderberg
De huidige voorontwerpen kunnen nog bijgestuurd worden en zullen ten gepaste tijde aan
de bevolking bekend gemaakt worden. Het zijn alleszins ingrijpende plannen.
Met de eisen die vandaag gesteld worden aan isolatie en energie is renovatie quasi
uitgesloten Het zal dus volledige nieuwbouw worden, uitgenomen het hoofdgebouw uit
1953.
Werken worden in fasen uitgevoerd omdat de school verder moet functioneren. Het zal
sowieso nog minstens vijf jaar duren eer wij aan de beurt zijn. Het schoolbestuur en de
scholengemeenschap zijn klaar om deze uitdaging aan te gaan. Het is een prachtig project
geworden waar wij als Bolderbergenaren fier op mogen zijn.
70 % zal gesubsidieerd worden maar 30% blijven eigen middelen. Het is een uitdagende
klus, maar nodig voor de verdere uitbouw en toekomst van onze school. Je hoort hier nog
wel van.
2. De opvolging van voorzitter Marcel, voorzitter sinds 1978, werd ook afgehandeld . Met
Jim Broux werden afspraken gemaakt inzake politieke betrokkenheid. In een dorpsraad
mag en moet vrije meningsuiting zijn, maar evenzeer politieke ongebondenheid naar
partijen toe. Leden van de dorpsraad spreken en handelen in het belang van ons dorp
Bolderberg, en dat dit niet altijd overeenstemt met wat de heren en dames in het
gemeentehuis bedisselen, ligt voor de hand.
Jim werd met algemene éénparigheid van de aanwezige leden tot voorzitter aangesteld.
3. Als dorpsraad zouden wij in Bolderberg nog enkele bekende namen, voor wegen of
pleinen willen vastleggen. Zoals ‘t Zulleke, Oomspad en nog enkele binnen het traject
“trage wegen” Ook een voorstel om het pleintje tussen kerk en zusters de naam
“zusterkenshof” te noemen als aandenken aan de zusters die er woonden. Het pleintje
langs de toeristische dienst wordt dan “lindenpleintje”. Wij zoeken naar gepaste platen, en
laten dit voorlopig over aan Louis en Leo.
Komt volgende keer op de dagorde, dus werk voor Jim.
4 Wij zijn volop bezig met verjonging van de dorpsraad, nu 20 leden . Voor vrouwen is er
nog altijd plaats. We hebben er heden vier, niet slecht, maar toch!
Verslag: Marcel/Roger
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Stamnummer 2604
Opgericht: 1937
Drie maanden geleden, bij de vorige kluizenaer,
was er weinig hoopvol nieuws te melden van onze
voetbalploeg. Wij kampten op dat ogenblik tegen
de degradatie, hadden onze trainer JP de laan
uitgestuurd en zaten met een hoop gekwetste spelers. De vooruitzichten leken niet
zo gunstig.
Vandaag zijn de kansen in ons voordeel gekeerd. Na de wedstrijd tegen
‘s Herenelderen is de middenmoot een zekerheid. Niet alleen is het spook van de
degradatie volledig geweken, wij zitten in een winnersmentaliteit. Wij kijken nu naar
boven, in plaats van naar onder. Onze zoektocht richt zich nu op een plaats tussen
vijf en negen en dat is een gunstig resultaat voor een eerste jaar tweede provinciale.
Kan je begrijpen dat we voor de derde periodetitel op plaats één staan? Niet nodig,
maar mooi meegenomen. Dit is te danken aan de inzet van de hele ploeg, niet het
minst aan het trainersduo Dieter en Bart.
MG

Voorzitter: Jooken Ronny
0475/79 57 20
Secretaris: Maex Yves
0477/ 59 23 52
Adres BFC: Kluisstr, zn, 3550 H-Z
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Jim Broux neemt het over van Marcel Gijbels
De dorpsraad Bolderberg heeft een nieuwe voorzitter. Marcel Gijbels heeft na 41 jaar
het voorzitterschap overgedragen aan Jim Broux. Sinds 1978 stond Marcel Gijbels op de
eerste rij als er in Bolderberg wat op til was en ventileerde langs verschillende kanalen zijn
ongezouten mening. Vasthoudend en dikwijls halsstarrig wat hem niet altijd in dank werd
afgenomen door opeenvolgende gemeentebesturen. En ondanks dat hij ondertussen de
80 voorbij is en het voorzitterschap heeft overgedragen ... wie hem kent, weet dat hij zich
nog geregeld zal laten horen. Voor Jim Broux wachten ondertussen heel wat uitdagingen
in een snel veranderend Bolderberg.

Mopje:
Een man geeft iedere maand aan éénzelfde bedelaar €50. Na een jaar geeft hij nog maar
€40. De bedelaar is verwonderd maar denkt ok het zijn mindere tijden.
Het jaar daarop krijgt hij nog maar € 25. Dit is hem toch wel wat te gortig en hij spreekt de
man hierover aan.
“Ja” zegt de man “ik heb ondertussen 2 kinderen die universitaire studies doen, ik moet
een beetje uitkijken met mijn uitgaven”.
“Wablief” zegt de bedelaar, “moet ik de studies van jou kinderen betalen”.

De Redactie wenst alle lezers een
vrolijk paasfeest, en een prettige
vakantie.

