Cursiefje
Wij trachten al een tijdje de gemeentelijke verantwoordelijken van Bovy over te
halen om een vroegere attractie “het kabouterpad” in ere te herstellen, misschien
zelfs iets uitgebreid zoals een sprookjesbos. Hierin niet alleen kabouters, maar b.v.
ook: een peperkoeken huisje, beelden van Sneeuwwitje en Roodkapje, de reus en
de dwergen, alvermannen enz. Er zijn mogelijkheden genoeg binnen de Vlaamse
sprookjeswereld.
Want wil men Bovy laten overleven zijn er toch wel enkele attracties meer nodig.
Stel nu dat je ook nog een verteller hebt, liefst een echte of desnoods een digitale.
Het zou de sprookjeswereld voor kinderen nieuw leven inblazen.
Je moest eens weten wat een trekpleister dat kabouterbos geweest is voor kinderen
uit heel Limburg.
Het vervangen van de kabouters door beelden van de kunstacademie is misschien
niet zo een fout idee geweest, maar kan uiteraard het kabouterpad niet vervangen.
De beelden richten zich tot een ander, eveneens jeugdig publiek, maar niet tot die
kinderen.
Maak er een kunstenaarspad van als bijkomende attractie, het zal niet misstaan op
Bovy
Wij merken dat er nog steeds doorgewerkt wordt aan de gebouwen, die meestal in
een slechte staat verkeren. Zij zijn dan ook meer dan 150 jaar oud en behalve de
schuur, nooit grondig gerenoveerd. Daar vloeit heel wat geld naartoe en dat is
nodig ook. Maar ondertussen moet de uitbating van Bovy door de Winning wel
overeind blijven en dat vraagt wat meer bezoekers dan nu, daarom moet er ook wat
“ te beleven zijn”.
Er worden reeds meerdere inspanningen gedaan om wat meer evenementen naar
Bovy te halen b.v. keramiek, schapendrijven, bijen, reuzenstoet enz.
De eerste schuchtere pogingen om opnieuw te komen tot een sprookjesbos op de
vroegere plaats, het grote bos en het behoud van het kunstenpaadje lijken aan
interesse te winnen.
Het zou een zegen zijn voor de kinderen en een grote stap op weg naar een Bovy
met als doelstelling een “familiaal park”.
MG

Op 14 juni

is iedereen van harte welkom op de allereerste eetdag van Service
Residentie BoCasa. Deze wordt georganiseerd ten voordele van de animatie. Er is de
keuze tussen vidé, stoofvlees en een frikandel met frietjes. Voor vegetariërs kan er op
aanvraag ook iets heerlijks worden bereid. U heeft de keuze uit twee verschillende
eetmomenten namelijk om 17u00 of om 18u30.
Inschrijven is mogelijk aan het onthaal van BoCasa. Je ontvangt hier je eetkaart.
Familie, vrienden, collega's, buren,… Iedereen is welkom!

Nieuws uit de dorpsraad

Marcel Gijbels gaf vorig jaar al aan te willen stoppen als voorzitter. Marcel is reeds van bij
het ontstaan van de Dorpsraad in 1978 de voorzitter. In deze 41 jaar heeft hij veel weten
veranderen in Bolderberg. Dikwijls was hij de drijvende kracht. Marcel was en is er nog
steeds voor Bolderberg. Hij was soms wat hard voor de politiek en de ambtenarij. Maar,
anders krijg je niets gedaan zei hij altijd met een knipoog.
Jim Broux zou in eerste instantie overnemen van Marcel Gijbels. Hiervoor moest hij dan
wel alle politieke activiteiten stoppen. Dit was een eis van de voltallige dorpsraad. Vermits
Jim momenteel toch nog connectie ‘s heeft met een politieke groep en gezien zijn drukke
werkzaamheden kon hij het voorzitterschap niet direct opnemen. De dorpsraad heeft dan,
in samenspraak met Jim Broux, zijn ontslag als voorzitter aanvaard.
Na rijp beraad is door het voltallig bestuur van de dorpsraad van Bolderberg dan Ludo
Steemans verkozen als nieuwe voorzitter. Op de vergadering gaf Ludo al dadelijk aan dat
er een nieuwe wind zal waaien. Ludo is meer de man van overleg en dialoog. Op die
manier heeft hij als eerste voorzitter van BHV (Bolderbergse Handelaars Vereniging) ook
BHV in de kijker geplaatst met de organisatie van de Kersthappening, Bolderberg Live, de
paasactie (grote konijnen en eieren langs de straat), eindejaarsactie, enz.
Als afsluiter van de vergadering en daarmee ook het voorzitterschap van Marcel Gijbels
kreeg Marcel van de nieuwe voorzitter Ludo Steemans een PK-biertje cadeau. Dit is het
biertje dat De Winning, uitbaters van Bistro Bovy op de markt brengen. Het is dan ook
Ludo zijn grote wens om Domein Bovy in samenwerking met De Winning, gemeente
Heusden-Zolder, RLLK (regionaal Landschap Lage Kempen), BHV en de dorpsraad terug
op de kaart te zetten.
Wie positieve voorstellen heeft om van Bolderberg een nog mooier kerkdorp te maken kan
altijd een mail sturen naar dorpsraad(at)bolderberg(dot)be.
F.H.
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Verslag dorpsraad Bolderberg van maandag 3 juni 2019
Aanwezig: Steemans Ludo (voorzitter = VZ), Philtjens Roger (secretaris = SECR),
Holsteyns Francis, Myny Jaak, Goris Jozef, Myny Jeroen, Martens Jo, Nulens Leo,
Hauquier Louis, Gijbels Marcel, Aerbeydt Marie- Paule, Mangelschots Ruben, Veltjen
Sabine, Broux Jim.
Afwezig: Dayers Gys.
Uitgenodigd: Palmers Annette, Poelmans Danny,
Verontschuldigd: Hoydonckx Marleen.
1 Uittredend voorzitter Gijbels Marcel zat de laatste vergadering van de dorpsraad voor,
de raad bracht een korte hulde aan de voorzitter.
2 Huidig voorzitter Jim Broux heeft zijn ontslag aangeboden als voorzitter door tijdsgebrek,
maar blijft wel lid van de dorpsraad. De raad dankt Jim.
3 De dorpsraad stelde een nieuwe voorzitter aan met eenparigheid van stemmen, namelijk
Ludo Steemans.
Ludo stelde volgende kernleden aan voor het dagelijks bestuur: voorzitter: Ludo
Steemans, secretaris: Roger Philtjens en raadsleden: Sabine Veltjen en Ruben
Mangelschots. Bij afwezigheid kan een ander raadslid deel uitmaken van het dagelijks
bestuur.
4 Suzy Joris heeft haar ontslag aangeboden wegens tijdsgebrek, de raad dankt Suzy voor
haar jarenlange dienst.
5 Er werden 2 nieuwe leden toegevoegd: Peter Orens en Inge Plessers. Twee nieuwe
leden hebben een aanvraag ingediend bij de dorpsraad: Debby Braekers en Karien
Windwolders. Zij zijn werkzaam als bestuurslid van de Gezinsbond. Ze worden
uitgenodigd voor de volgende dorpsraad.
De dorpsraad gaat bekijken hoe we de verenigingen en inwoners per groep straten van
Bolderberg kunnen bereiken en hun stem laten horen waarbij de dorpsraad dit verder ter
harte neemt naar de bevoegde instanties toe.
6 Het vernieuwde huishoudreglement werd aangepast, goedgekeurd en ondertekend door
de voltallige raad.

7 De dorpsraad gaat een naambordje laten maken om op het pleintje achter het klooster te
plaatsen met het opschrift: ”Zusterkensplein”, zo blijven de zusters ook verbonden met ons
dorp.
8 Er stelt zich een probleem van rietvorming aan de vijvers van Terlaemen. Als dat niet
tijdig wordt gemaaid en ook op het juiste tijdstip, zal dit het zicht belemmeren op het
Kasteel gezien van op ons sterrenplekje op de Bolderberg. Er zal een vraag hierover
worden gesteld aan de gemeente.
9 Men kent tot ver buiten Bolderberg het ”Kabouter pad” op Bovy. Dit kabouterpad is
echter verdwenen. De raad zal overleg gaan plegen met de betrokken diensten van de
gemeente. Wij zouden graag op dezelfde plaats als vroeger, in het nieuwe loofbos, een
soortgelijk kabouter pad aangelegd zien. De opkuis van dit loofbos is volop bezig. We
zullen dit opnemen met Martine Stelten en De Winning.
10 Er stelt zich een probleem met de mobilhomes op de parking aan Bovy. Bij mooi weer
staat die vol en is er geen plaats meer voor auto’s. Er is ook een probleem met
mobilhomes die er een permanente verblijfplaats van maken en dit kan niet de bedoeling
zijn. En er zijn problemen met het lozen van vervuild water en van uitpuilende vuilbakken
en zwerfvuil tot gevolg.
Mogelijke oplossingen kunnen zijn:
1. Plaatsen van borden met de tekst “parking” aan te passen door “ parking enkel
voor auto’s” en “parking voor mobilhomes”.
2. De achterste parkings voor mobilhomes te verplaatsen, weg van de bomen,
zodat de parkeerders van mobilhomes voldoende bereik hebben om tv te kijken. De raad
zal dit probleem bespreken samen met Danny Poelmans en met de gemeente hoe men
hier een normaal gebruik van de parking kan opleggen.
3. Betaalde toegang en uitgangen? Naar voorbeelden van beheer gaan kijken?
11 Wat het aanbrengen van straatnaamborden betreft van bepaalde trage wegen, zal dit
verder door Leo en Louis worden opgevolgd.
12 De gelden, toebehorende aan de dorpsraad worden beheerd door de voorzitter en
secretaris. De raadsleden worden elke vergadering hierover gebriefd. Via BNP Paribas
fortis, via de filiaalhouder Gregory De Regge uit Bolderberg, wordt hiervoor een
zichtrekening geopend. VZ en SECR zijn hier mee bezig.
Volgende vergadering op maandag 2 september 2019 om 20 uur in de Witte Zaal. Voor
diegene die niet aanwezig of belet zijn, gelieve VZ of SECR te verwittigen via mail of
bellen of bericht sturen.
L.S. en R.F.

Bazielleke.
Baziel kwam weer een gat in de nacht thuis. Zei hij tegen Zulma: "Ieder ki dat er e kalant
weggieng begosten d'andere kwood te klappen over zien vrouwe. 'k Zoen nie willen da ze
van joen kwood klappen Zulma, zo 'k zien gebleven toe den latsten".
Zulma: "Baziel, je kiek zo rare. Wa schilt er?"
Baziel: " 'k Hen juuste e boekstje gelezen met e gheel triestig ende".
Zulma: "En waffer boekstjie is da?"
Baziel: "Ons spoarboekstjie".

De reus van Bolderberg zit nog niet stil!
Dat Kluizenaar Lambert Hoelen, alias de reus van Bolderberg, nog niet stil zit bewijst zijn
drukke agenda van dit jaar. Ondertussen heeft hij de wintermaanden kunnen doorbrengen
in de voormalige mijnsite van Zolder en dit in het gezelschap van reuzin Putheks Leyn
Weckx van Berkenbos en van reus Tijl Uilenspiegel van Boekt. Zij genoten er zelfs van
koninklijk bezoek.

Op woensdag 20 februari 2019 waren enkele gildeleden met de reus op bezoek bij de
derde klassers van de Basisschool van Bolderberg. Dat is ondertussen een jaarlijkse
traditie geworden en zo te horen zien de kinderen er steeds weer naar uit.
Op zondag 12 mei 2019 was reus Lambert Hoelen present bij de Reynaertfeesten in
Beveren-Waas en op zondag 2 juni 2019 stapte hij trots mee op in de historische
reuzenstoet in Maastricht om er de vijftigste verjaardag te vieren van zijn collega
Gigantius. Op zondag 16 juni zal de reus weer opgesteld staan op de speelplaats van de
basisschool ter gelegenheid van het jaarlijkse schoolfeest en op maandag 1 juli zal hij met
zijn andere collega's uit Heusden-Zolder de wielrennerskoers in het centrum van Heusden
kunnen gadeslaan. Op zondag 7 juli zal de reus van Bolderberg samen met zijn collega
reus Tijl Uilenspiegel uit Boekt de Guldensporenviering aan 't Bergske in Zolder
opluisteren.
Op de Nationale Feestdag zondag 21 juli as. treedt de reus van Bolderberg op als
gastheer van een tiental andere reuzen die naar het Domein Bovy zullen afzakken voor
het reuzenfestival. Dit gaat door van 11.00u tot 17.00u. Speciaal voor de kinderen is er
een reuzenzoektocht voorzien. De kinderen die deelnemen aan deze zoektocht krijgen als
beloning een leuke button die ze naar eigen keuze al of niet kunnen inkleuren.
Tenslotte zal reus Lambert Hoelen met zijn gildeleden de Bolderbergse kleuren nog eens
verdedigen op zaterdag 21 september bij de reuzenstoet van Turnhout.

Wij nodigen al de inwoners van Bolderberg graag uit om op een van de komende
evenementen hun reus even te komen begroeten, want een reus die bij zijn eigen
inwoners niet bekend is leeft niet!

Toerisme Heusden-Zolder
9-10 juni 2019 Keramiek 2-daagse domein Bovy.
Van 10.00 tot 18.00 uur
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij een keramiekmarkt op het
domein "Bovy" te Heusden-Zolder.
Het is een gezellige markt met een 30-tal kramen waar je de werken
van de keramisten kan bewonderen en aanschaffen.
Er zijn ook demonstraties van verschillende technieken: draaien,
opbouwen en raku.
Je kan op het domein een mooie wandeling maken en er is
gelegenheid tot een hapje en een drankje. De toegang is gratis.
Info: Albert Castermans, 011 53 69 55
21 juli 2019 REUZEN op domein Bovy, Van 11.00 tot 16.00 uur
Op deze dag zullen de reuzen van Heusden-Zolder samen met een aantal reuzen uit
Vlaanderen de mensen verwelkomen op dat Domein Bovy.
Er is een speciale zoektocht gemaakt voor kinderen tot 12 jaar.
Toegang gratis – zoektocht gratis
Info: Toerisme Heusden-Zolder – toerisme@heusden-zolder.be – 011 80 80 88
31 augustus 2019 Nacht van De Vleermuis op domein Bovy vanaf 19u
Vleermuizen zijn bijzondere en beschermde diertjes. Wat weet jij er van? Vleermuisgidsen
nemen je, wanneer het start met schemeren, mee op pad en vertellen hoe je vleermuizen
kan horen, hoe ze leven en wat ze eten.
Gratis deelname
Meer info: info@limburgs-landschap.be, 011 53 02 51.
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Seizoen 2019-2020
De reeksindeling is ondertussen bekend geraakt. We staan opnieuw met de ploegen uit
Zuid Limburg , Tweede Prov. B, maar wel met enkele kleppers als Heusden -Zolder en
Paal Tervant, mooie burenduels, die meegaan naar het zuiden. Het voordeel is dat we de
meeste van die ploegen kennen, wij weten ook dat wij ze aankunnen. Het nadeel is zonder
meer zwaardere terreinen in de winterperiode
Met onze versterkingen moeten wij in staat zijn beter te presteren dan vorig jaar en zonder
hoog van de toren te blazen hopen wij op een plaatsje binnen de top vijf. Zou al mooi zijn !
Maar opletten geblazen, want het tweede jaar is meestal het moeilijkste
Met volgende ploegen gaan wij ons meten…KMR Biesen, K. Bolderberg FC, Henis,
Herderen-Millen, ‘s Herenelderen, Heusden-Zolder, Hoepertingen, Hoeselt VV, DH Jeuk,
Kolmont, Landen, Munsterbilzen, Paal-Tervant, Thor Hasselt, Vlijtingen, Zutendaal

Hierboven de werkers.

BART KAËLL & LUC APPERMONT
‘BART & LUC INTIEM’

DINSDAG 8 OKTOBER 2019 OM 14u in cc muze
Luc Appermont en Bart Kaëll intiem … als team. Samen nemen ze u mee naar
hun verste verleden, hun mooie en emotionele momenten, hun lief maar ook hun
leed. Luc en Bart vertellen honderduit. Van banale weetjes tot gebeurtenissen die
hun leven tekenden. Soms met een brede glimlach, soms vertederend en soms
met de krop in de keel. Wist je dat Luc en Bart elkaar leerden kennen in een café
in De Haan? En dat de mama van Bart aquarellen schildert? En dat Luc vroeger
helemaal weg was van Nonkel Bob? Duik je graag eens mee in de ‘achter de
schermen verhalen’ van Luc tijdens het Eurovisiesongfestival, het jaar dat onze
eigenste Sandra Kim won? Verhalen gecombineerd met liedjes. Het valt allemaal
mooi samen en voor deze ene keer laten Luc en Bart u toe in deze unieke inkijk in
hun leven. Bart en Luc worden muzikaal bijgestaan door Marc de Boeck, Claude
De Maertelaere, Raf Helsen, Kristof Aerts en Dami Corlazzoli. www.bartkaell.be
Een organisatie van de Seniorenraad Heusden-Zolder i.s.m. CC MUZE. De
voorstelling zal doorgaan in de schouwburg van het nieuwe cultuurcentrum op
de mijnsite, Marktplein 3, Heusden-Zolder
Tickets: 15 euro [met gratis koffie en taart na de voorstelling] en te verkrijgen
vanaf 3 juni ‘19 via www.muze.be, tickets@muze.be of 011/80.80.98.

