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Cursiefje

Hallo allemaal, ik ben Ludo Steemans en sinds juni van dit jaar de nieuwe voorzitter
van de dorpsraad. Na de 41 jaar onverzettelijke Marcel Gijbels die ervoor gezorgd
heeft  dat  Bolderberg toch zijn  beste  kant  kan laten  zien… Bravo Marcel  en zijn
toenmalige raadsleden, waarvan er nog steeds enkele deel uitmaken van de huidige
raad.

Het spreekwoord nieuwe bezems… keren anders zal hier van toepassing zijn.
De dorpsraad is sterk verjongd en een aantal vrouwen maken nu ook deel uit van de
huidige raad. We gaan trachten dit 5 jaar goed te doen en dan zien we wel…

Zo schuiven we via de herfst stilaan de winter in, na een mooie zomer met
leuke  dingen  als  daar  zijn:  ons  mooi  herstellend  en  bloeiend  domein  Bovy,
Bolderberg live dat weer de nodige ambiance bracht in 't dorp, het food truck festival
dat door vele mensen "gesmaakt" werd, de basisschool waar de activiteiten gonzen
en  zijn  beloop  kennen,  de  verenigingen  die  elk  hun  ding  doen….  Kortom het  is
momenteel goed vertoeven in ons dorp Bolderberg.

Ook circuit Zolder kent een positieve revival, waarvan het DTM-raceweekend
één van de toppers is. De verantwoordelijke mensen op het circuit proberen op een
positieve manier een goed evenwicht te zoeken tussen de stille en ronkende sporten.
Alleen rond de bouw van de velodroom blijft het oorverdovend stil op dit moment…
Geen nieuws zal goed nieuws zijn zeker?

De mobiliteitssituatie rond de Irislaan, Heidestraat,  Zandstraat en Wolverik
blijft nog een heet hangijzer waarbij het beleid naar het eind van dit jaar of begin
volgend jaar een evaluatie voorziet. Het heeft het nodige stof doen opwaaien en dit
hangt nog steeds in de lucht. Aanpak van de "hardrijders" in de Zandstraat en de
aansluiting op de Sint-Jobstraat moet dringend gebeuren en opgelost worden. Dit
probleem is er al een tijdje, jaren… Niet wachten tot er iets ergs gebeurt.

Goed nieuws zagen we plots verschijnen toen de afspanning "De Kluis" zijn
deuren opendeed voor het  publiek en met  een "interieurcafé"  uitpakte  waarbij  je
tijdens het koffie drinken even snel een salon of eetkamer of andere leuke dingen kan
kopen.  De  twee jonge uitbaters,  Ken Darcis  en Alexander Cornelis,  zijn  in  ieder
geval laaiend enthousiast over de belangstelling en opkomst.

En voor een zalig en rustig moment kan je nog steeds naar de zitbanken bij de
echte kluis met uitzicht op de vijvers van Terlaemen….



Het scoutsjaar is ondertussen al twee maanden bezig en wat vliegt de tijd
voorbij! We hebben al een hoop leuke activiteiten gedaan en er staan er
gelukkig  nog  veel  te  wachten  die  onze  zaterdag  voormiddagen  gaan
vullen!
 De  kapoenen,  onze  jongste  groep  van  de  scouts,  hebben  al  een
oefenweekend  gehad  waarbij  ze  één  nachtje  in  het  lokaal  moesten
slapen. Ze hebben natuurlijk een klein feestje gehouden en hebben leuke
spelletjes gespeeld. Ze zijn nu helemaal klaar voor het volgend weekend

en groot kamp! De kapoenen hebben ook al geleerd hoe je in perfecte formatie moet
staan.  Ze  zijn  hout  gaan  sprokkelen  om  dan  lekker  warm  aan  een  kampvuur
chocomelk te drinken en met zijn alle vrolijke liedjes te zingen! 

Onze tweede groep van de scouts zijn de welpen. Ze zijn al op legerweekend
geweest waarbij ze twee nachtjes in een weekendhuisje hebben geslapen in Ham. Ze
speelden daar een sluipspel, verzonnen coole nestkreten en deden een Zweedse cross,
Ze kijken al uit naar hun volgend weekend! 
Ook leerden de welpen al wat technieken aan. Zo leerden ze sjorren, hoe je een vuur
moet maken en kaart  lezen, Ze hebben ook al  een bosspel  gespeeld en zijn gaan
fietsen, steppen rollerskaten op de speelplaats van de school! 

De jonggivers hebben al eens lekker kunnen koken voor hun leiding en wat
hebben ze dat goed gedaan! We hebben een paar kooktalenten ontdekt in onze groep.
Ze  hebben  Bolderberg  beter  leren  kennen  door  het  super  leuke  dorpsspel  dat  ze
hebben gespeeld. De jonggivers zijn op New kids weekend geweest. Ze hebben op
weekend een filmavond gehouden, een quiz gedaan en een nachtspel gespeeld. Dit
jaar deden de jonggivers mee aan een wedstrijd waar er een aantal jonggiver groepen
van heel Vlaanderen tegen elkaar streden voor een prijs! Ze moesten tegen elkaar
strijden  aan  de  hand  van  opdrachten  zoals  vuur  maken,  driepikkel  sjorren,
touwtrekken enz.
Helaas hebben ze niet gewonnen, maar meedoen is belangrijker dan winnen! 

De givers zijn op 24u-tocht geweest, hierbij moesten ze vanuit Turnhout terug
naar Bolderberg wandelen! Ze hebben er wel een paar blaren aan overgehouden. Ze
moesten  ook  al  eens  heel  vroeg  opstaan  voor  een  activiteit  want  ze  gingen  op
dauwtrip.  Ze vertrokken op wandeltocht aan het lokaal en maakten zelf vuur om hun
eitjes te bakken. Ook zij hebben Bolderberg beter leren kennen met hun dorpsspel.
De  givers  speelden  een  Ikeaspel.  Ze  moesten  van  alle  opdrachtjes  doen  in
verschillende groepen in de Ikea. 

De laatste en oudste groep van de scouts, de jin hebben vooral zelf activiteiten
moeten voorbereiden. Dit moeten ze doen om hun beetje bij beetje voor te bereiden
op het leiding geven. Ze hebben ook al een Ikeaspel gespeeld, een verkleedactiviteit
gedaan en ze hebben een plezante fuif georganiseerd om geld in te zamelen om op
buitenlands kamp te kunnen gaan.  Ze hebben leuke vooruitzichten! 

De leiding zelf stond ook niet stil. In september hebben we weer een geweldige
editie van ons feest georganiseerd en we hebben twee weken geleden onze jaarlijke
spaghettidaggehouden op het Heidestrand. Het was weer een succes! Bedankt aan
iedereen die naar ons feest en spaghettidag zijn gekomen! 
Iedereen kan ons zeker en vast volgen en liken via onze facebook pagina ‘Scouts
Bolderberg’. Hier vinden jullie allerlei foto’s van onze activiteiten. 
Stevige linker De leidingsploeg van Scouts Bolderberg 



Basisschool Bolderberg: 6de jaars nieuw project 
"first lego league": vrijdag 22-11-2019 finaledag in Hasselt.

Vrijdag 22 november grote finaledag in Hasselt  op de Cordacampus voor de 6de
jaars om hun prachtig werk te presenteren, waar ze als team al zovele weken hun
energie en kunde in gestoken hebben.

Op de foto hieronder zie je de kinderen die intensief eraan gewerkt hebben met hun
begeleidende leerkrachten Elien en Annelies.

Team  RobotCreations  uit het  zesde  leerjaar  behaalde  vrijdag  de  'Robot
Programmatie Award' op de regiofinale van 'First Lego League'!

Ze  namen  het  op  tegen  1400  jongeren  van  een  40-tal  scholen  om  een
opdrachtenparcours af te leggen met hun zelfgebouwde en geprogrammeerde robot
en konden de prijs voor Robot Ontwerp - Programmeren veiligstellen.

Wat hield dit in? Wel, ze hebben geprogrammeerd volgens de regels van de kunst.
Elke missie, dit is een opdracht die de robot moest uitvoeren, hebben ze eerst grondig
bestudeerd. Daarna het probleem opgesplitst in deelstappen en elke deelstap omgezet
naar  een  Legoprogramma en uitvoerig  gedocumenteerd.  Op die  manier  wordt  de
programmacode ook begrijpelijk voor anderen. Er werd ook gebruik gemaakt van de
gyro-sensor. Deze sensor meet voortdurend in welke positie de robot zich bevindt.
Daardoor is het mogelijk om nauwkeurig rechtdoor te rijden en de doelen te bereiken.

Een  dikke  proficiat  aan  iedereen  die  hieraan  meewerkte,  ook  de  leerkrachten  en
mensen die de kinderen bijgestaan hebben tot de personen die de mooie werktafel
ineen geknutseld hebben.



Hoed u voor de
donkere dagen.

Elk jaar opnieuw gebeuren er meer diefstallen tijdens de donkere dagen terwijl
de bewoners:

 Nog niet thuis zijn van het werk.
 Een avondje uit zijn met vrienden.
 Genieten van een deugddoende vakantie.

Zou het dan ook niet fijn zijn moesten je naaste buren een oogje mee in het zeil
houden op je huis (thuis)? Zodat het ook een thuis kan blijven na je werk, avondje uit
of  die  deugddoende  vakantie.  Binnen  Bolderberg  kan  je  hiervoor  terecht  in  de
WhatsApp groep BIN Bolderberg.
Hoe het werkt? Simpel, je ziet iets verdachts in uw buurt. Meld dit aan de politie via
101 of 112 en nadien plaats je een berichtje in de WhatsApp groep. Onmiddellijk zien
alle aangesloten leden van Bolderberg, momenteel dik over de 200, dit bericht en zijn
op de hoogte dat  er  een verdachte  persoon of wagen zich in Bolderberg bevindt.
Buren  of  andere  dorpsgenoten  die  relevante  informatie  hebben  over  dit  bericht
kunnen dit  ook plaatsen in de groep.  Het  is  NIET de bedoeling om duimpjes of
andere  nutteloze  informatie  te  plaatsen.  Dit  zou  de  groep  ongeloofwaardig  laten
overkomen bij de politie. Hierover later meer. Het zorgde in het verleden ook dat er
inwoners/buren  zich  verwijderen  uit  de  groep  omdat  zij  teveel  NUTTELOOS
gealarmeerd worden dat er iets mis zou zijn.
De korpsoverste en de wijkagent zien ook elke melding en doen navraag de volgende
werkdag. Ze volgen niet alleen deze berichten maar ook de acties van de politie, na
het telefoontje, op.
Wil  jij  ook  lid  worden  van  deze  BIN  groep?  Doe  dan  een  mailtje  naar
bin@bolderberg.be met  de  vermelding  van  je  volledig  naam,  adres  en  gsm
nummer. Deze gegevens worden enkel gebruikt i.v.m. de BIN groep en worden niet
aan derden bezorgd. Wij plaatsen je dan zo snel mogelijk in de groep.
Meer info over evenals de adressen van deze en andere BIN groepen van Heusden-
Zolder kan je terug vinden op de website van Bolderberg onder de tab “Dorp” en
“bin-bolderberg”  of  via  deze  link  ‘https://www.bolderberg.be/nl/dorp/bin-
bolderberg’.
Francis

mailto:bin@bolderberg.be


Wandelen met de Limburgse wandelaars uit Bolderberg

Wandel jij graag in een goed en klein gezelschap?

Wij, De Limburgse wandelaars, zijn een groep wandelaars die hoofdzakelijk vanuit
Bolderberg  komen.  Alhoewel  er  ook  wandelaars  bij  zijn  van  Stokrooie,  Hasselt,
Zonhoven  en  zelfs  Wellen.  Wij  wandelen  elke  woensdagnamiddag  ergens  in
Limburg over een afstand van 9 tot 12 km.
In de wintermaanden vertrekken we om 13u30 op een vooraf afgesproken plaats. In
de zomer, als de dagen langer zijn, vertrekken we om 14u00.
Is de wandeling gedaan dan gaan we gezamenlijk in een plaatselijk café of komen we
naar Bolderberg, om de dorst te lessen en nog wat na te praten.

Momenteel  bestaat  de groep uit  14 wandelaars.  Wij  zijn geen club of  vereniging.
Alleen een groep mensen die graag gaat wandelen.

De wandelingen zijn geen standaard wandelingen maar allemaal wandelingen die zelf
uitgestippeld zijn om zoveel mogelijk van de natuur te kunnen genieten en van alle
mooie zichten en plekjes die Limburg rijk is. Verloren lopen doen we zeker niet, elke
wandeling zit in het GPS-systeem van Francis.

Interesse om eens een wandeling mee te doen? Wil je de groep eens leren kennen? De
meeste van ons zijn tussen de 60 en 70 jaar, of er net iets over.

Neem contact op met:

Francis Holsteyns via 0477/25.51.51

Ludo Steemans via 0475/45.44.39

of via wandelaars@bolderberg.be

mailto:wandelaars@bolderberg.be


KEN  UW DORP

In 1947, vlak na de tweede wereldoorlog, kreeg Joséé Cupers, later Zee van de Kluis
een lumineus idee. In zijn lagere schooltijd had hij meester Moors horen zeggen “ het
goud ligt op de berg voor het oprapen, maar niemand ziet het“
Zee  was  niet  van  de  domste  en  begreep  de  hint.  Hij  bouwde  bovenstaand
zomerrestaurant en begon kleinschalig met één tapkraan. Door de effenaf schitterende
ligging en het inventieve organisatietalent van Zee, groeide de kluis uit tot één der
eerste dansgelegenheden in Vlaanderen. Zeer tot ongenoegen van alle pastoors tot ver
in het omliggende. Dansen was des duivels. Ganse bladzijden parochieblad vertelden
de godsdienstige zielen hoe zedeloos het er op de kluis toeging en wat voor licht
geklede  vrouwen zich daar thuis voelden. Iedereen wilde het wel met eigen ogen
gezien  hebben.  De  kassa  van  Zee  floreerde  als  nooit.  Zwart  zag  het  van  de
Hasseleeren. In Bolderberg kende de jeugd trouwens slechts twee sporten, voetbal en
hesseleeren loeren. Dat laatste waren Hesseleeren die hun liefje kwamen uitproberen
in de zachte diep bloeiende paarse heide. Je zou voor minder vergeten te voetballen.
Generaties bekende zangers kleurden de kluis. Will Tura begon er zijn loopbaan. De
Kluis nog steeds een begrip in toeristisch Limburg en Zee kreeg de eretitel “ vader
van het toerisme”.

Marcel Gijbels



TOEKOMSTVISIE gemeente Heusden-Zolder.
Sinds 2016 is het domein opnieuw in gemeentelijk beheer gekomen en zijn er enorme
investeringen gebeurd om het  domein terug levensvatbaar te maken.  Zo heeft de
gemeente intussen al gezorgd voor en geïnvesteerd in de aanleg van een (rolstoel)
toegankelijk  pad,  gedeeltelijke  vernieuwde  riolering  op  het  binnenplein  en  de
volledige  vernieuwing  van  de  speeltuin.  Deze  zomer  werd  de  restauratie  van  de
buitenmuren en het  dak van het  Herenhuis  afgewerkt  en dit  najaar  werd de start
gegeven voor een grondige verbouwing van de Bistro. 
De  Martin,  de  Ijsvogelwandeling  kreeg  een  opfrisbeurt.  Het  ‘Hazenpad’,  een
verwonderwandeling,  voor  de  allerkleinsten  aangelegd,  werd   ontworpen  en
uitgevoerd door leerlingen en leerkrachten van de Gemeentelijke Academie.
We bekijken nu hoe we de andere gebouwen op het terrein stap voor stap kunnen
herstellen. Om het domein ook klaar te maken voor de toekomst is het belangrijk te
weten hoe we die toekomst zien. Welke functies moet het domein vervullen? Welke
diensten willen we op het domein gaan aanbieden? Hoe moet het domein er over 10
jaar uitzien? Wat met het cultuurhistorische erfgoed? Om dat uit te klaren heeft het
bestuur in maart 2019 beslist om een Masterplan Bovy op te maken. Dat masterplan
bestaat uit 2 grote luiken: natuur en cultuurhistorische erfgoed. 

Voor  het  luik  natuur  werkt  de  gemeente samen  met  Regionaal  Landschap  Lage
Kempen. Deze organisatie   heeft de regie van het natuurbeheer op zich genomen .
RLLK werkt aan een natuurbeheersplan, een langetermijnvisie op de gewenste natuur
en het  bijbehorende onderhoud. Ook de waterproblematiek wordt  mee in dit  plan
opgenomen. De uitvoering van deze visie op het terrein gebeurt door de groenploegen
van De Winning. 
RLLK  en  De  Winning  zijn  volop  bezig  met  de  implementatie  van  een
biodiversiteitsproject  in  en  rond  de  moerasvijver  om  terug  de  ideale
leefomstandigheden  te  scheppen  voor  de,  met  uitsterven  bedreigde,  boomkikker.
Concreet  betekent  dit  dat  de  moerasvijver  ’s  winters  leeg  zal  staan  en  dat  de
begroeiing langs de vijver en in het moerasbos onder controle wordt gehouden. De
kosten voor dit project worden grotendeels gedragen door de provincie Limburg.
In de marge van dit  project  plantte ‘De Winning’ ook kamperfoelieplanten om te
proberen de Kleine IJsvogelvlinder, de adoptiesoort van H-Z, terug op het Domein te
krijgen
Nog in samenwerking met RLLK diende de gemeente een subsidieaanvraag in bij
ANB  voor  de  aanleg  van  een  rolstoel  toegankelijke  wandeling.  Er  is  door  de
Gemeente  al  flink  geïnvesteerd in  de  toegankelijkheid  van het  binnenplein  en de
dierenweide  en  ook  het  vlonderpad  is  rolstoel  toegankelijk,  maar  een  volledig
toegankelijke wandellus ontbreekt. Voor de aanleg van deze wandeling worden geen
nieuwe paden aangelegd, er worden ook geen bomen gekapt, maar enkele bestaande
paden zullen aangepast worden zodat deze toegankelijk worden voor mensen met een
rolstoel, rollator, buggy, Het is nog even wachten op de beslissing van ANB, enkel als
de subsidie wordt toegekend kan gestart worden met de uitvoering. 

Voor  het  luik  cultuurhistorische  erfgoed  van  het  masterplan  werd  een
subsidieaanvraag  ingediend  bij  PCCE.  Hierin  wordt  de  nadruk  gelegd  op  het
ontwikkelen van een gedragen visie voor het volledige Domein Bovy. Met inbreng



van diverse  gemeentelijke  diensten  en  bovenlokale  partners  op  het  kruispunt  van
erfgoed,  natuurbeleving,  toerisme,  recreatie,  educatie,  welzijn,  sociale  &  lokale
economie,  ruimtelijke  ordening  enz.  Uiteraard  worden  ook  lokale  handelaars,
omwonenden, cultuur- en toerismeraad en de dorpsraad hierin niet vergeten.
De basis van dit plan is een duidelijke staat van bevinding van de gebouwen. Aan de
hand hiervan kan de mogelijke invulling van de gebouwen worden bekeken en een
renovatieschema worden uitgewerkt op korte, middellange en lange termijn.  

Op  bovenlokaal  niveau  loopt  al  geruime  tijd  het  Landinrichtingsplan  (LIP),  “De
Wijers Beleven”, in samenwerking met de VLM. De Wijers is de verzamelnaam voor
het  vijvergebied  Midden-Limburg  dat  zich  uitstrekt  over  7  gemeenten. Door
verstedelijking is het mooie waterrijke natuurlandschap van De Wijers versnipperd
geraakt, waardoor de prachtige stukjes Wijerlandschap als verborgen schatten achter
de bebouwing zijn komen te liggen. Deze verzameling van stukjes natuur wil men
weer als een parelketting met elkaar verbinden, waardoor de ecologische waarden
van het groenblauwe netwerk worden versterkt en tegelijkertijd de zichtbaarheid en
beleefbaarheid van dit unieke gebied wordt verhoogd. 
Om  De  Wijers  als  gebied  een  herkenbaar  gezicht  te  geven  werd  via  een
ontwerpbureau een  huisstijl  ontwikkeld.  Al  het  nieuwe straatmeubilair  en  nieuwe
inrichtingselementen zullen in die nieuwe huisstijl worden opgericht.  Bolderberg in
het algemeen en Domein Bovy in het bijzonder worden als belangrijke onthaalpoort
van De Wijers meegenomen in dit Landinrichtingsplan en zullen samen, met Domein
Bokrijk/Kiewit en het Demerstrand, als eerste heringericht worden in deze nieuwe
huisstijl. 

De  meest  in  het  oog  springende
elementen van deze huisstijl zijn de
welkomstbakens  in  de  vorm  van
gestileerde  houten  rietstengels  en
een  roerdomp  uitgevoerd  in
cortenstaal.  Deze elementen zullen,
na  goedkeuring  van  het
subsidiedossier,  geplaatst  worden
langs  de  voornaamste invalswegen
van De Wijers.



Enkele weetjes…
– Wist je dat de gemeente plannen heeft om een skatepark te bouwen op de sportsite 
Zolder, voor 2022?
– Dat de straten met eiken bomen meer aandacht gaan krijgen naar onderhoud?
– Dat volgend jaar deelgenomen wordt aan een buitenspeeldag met een eerste editie 
op domein Bovy op 22 april 2020, met als doel zoveel mogelijk kinderen buiten aan 
het spelen te krijgen?
– Voetbalclub K-Bolderberg FC plannen heeft om nieuwe kleedruimten
met douches te bouwen naast de huidige cafetaria aan de Kluisstraat met de steun van
het gemeentebestuur?
– Dat onze basisschool bezig is met de voorbereidingen tot het bouwen van een 
nieuwe school?
– De afspanning de kluis sinds enkele weken opnieuw geopend is als “interieurcafé 
de kluis”. Als een pop-up, geldig voor 4 maanden en nadien zullen de uitbaters dit 
evalueren.

Prachtig gedicht van Annie M.G. Schmidt
Ik ben nog fit van lijf en verstand, Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie. Als ik
me buk, is het net of ik sterretjes zie. Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te
hoog.
Maar ik ben nog fantastisch goed...zo op 't oog
Met de steunzolen die ik heb gekregen,loop ik weer langs 's Heerens wegen,kom ik in
de winkels en ook weer op het plein. Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn. Wel
gebruik ik een tabletje om in slaap te komen en over vroeger te kunnen dromen. Mijn
geheugen is ook niet meer zoals het was en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog
las. Ook heb ik wat last met mijn ogen en mijn rug raakt meer en meer gebogen. De
adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog.
Maar ik ben nog fantastisch...zo op 't oog.
Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij, als ik kijk naar de foto's, over vroeger
van mij. Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren. Wilde ik een jas, dan moest ik
heel lang sparen. Ik ging fietsen en wandelen, overal heen, en ik kende geen moeheid,
zo het scheen. Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of zwart en ik loop heel
langzaam, vanwege mijn hart. Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog.
U bent nog fantastisch...zo op 't oog
De ouderdom is goud, ja begrijp me wel. Als ik niet kan slapen en dan tot honderd
tel. Dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is en of dat beeld van goud niet een beetje
raar is. Mijn tanden liggen in een glas, mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas
Mijn steunzolen naast het bed op de stoel. U weet dus wat ik met die twijfel bedoel.
Trek niets in twijfel, zei de pedagoog.
U bent nog fantastisch goed...zo op 't oog.
En 's morgens als ik ben opgestaan en eerst de afwas heb gedaan,lees ik het laatste
nieuws in de krant. Ik wil toch bijblijven en naderhand doe ik van alles, eerst geef ik
de planten water, de kamer stoffen doe ik later. Wel gaat alles wat traag en heb na 't
eten wat last van mijn maag. Maar ik wil niet zeuren, want 't mag,dat is heel gewoon
op je oude dag. Aanvaard het rustig zei de psycholoog..
U bent nog fantastisch goed...zo op t oog 



Residentie BoCasa: zoekt enthousiaste collega’s! 
Ons woon- & zorghuis in Bolderberg omvat 90 kamers die van de nodige luxe zijn
voorzien. Deze werkplek straalt van de sfeer en de gezelligheid en je komt terecht in
een hecht team van 56 collega’s. Een huiselijke sfeer, heel wat activiteiten en een
ligging  tussen  Genk  en  Hasselt,  garanderen  een  fijne  werkplek.  Onze  residentie
grenst  bovendien  aan het  natuurgebied  Bolderberg,  een  bijkomende troef.  Heb je
interesse om bij ons te komen werken of ken je iemand? Aarzel dan niet om ons te
contacteren!



 Aankondiging Jubileumproductie 2020 :

Bestel hier uw tickets online.      of via 011/25.09.19

Korte inhoud:

In de notariswoning van Alain Benoit wordt alles voorbereid voor de komst van

de familie Declerq uit Zuid-Afrika.  Hun zoon Jean-Philippe zou wel eens een

geschikte partij kunnen zijn voor hun dochter Sofie.

Sofie zelf ziet dit allemaal niet zo zitten en bedenkt samen met hun dienstknecht

een  plannetje  om alles  in  het  water  te  doen  vallen.   Maar dat  is  buiten  de

vindingrijkheid gerekend van haar ouders.  Zij zoeken en vinden een oplossing.

Of het lukt of niet zal nog moeten blijken.

Heel wat misverstanden vormen toch nog wat obstakels.  Van het begin tot einde

is het spannend.  Je weet immers nooit hoe het zal uitdraaien.

Kom genieten !!! 

Bestel hier uw tickets online.      of via 011/25.09.19

https://kleinteaterbolderberg.be/tickets/
https://kleinteaterbolderberg.be/tickets/




Wandeling van de maand
Vanop  het  Boudewijnplein gaan  we  de  Kapelstraat  in  en  100  meter  verderop
links omhoog naar de St. Janskapel. Rechts van de kapel het padje naar beneden
en via de St. Jansstraat naar de Merelstraat. Na 50 m links van de Zandbergstraat
het  padje  volgen  en  een  10-  tal  meters  voor  de  Champert  rechts  het  bospad
inslaan. Een paar honderd meter verder naar rechts is een open vlakte, de Halbeek
over en dan naar links het pad volgen. Opgelet daar: niet links de dreef inslaan,
maar het kleine paadje rechts ‘zie rood-wit lintje'. In Heusden blijven! 
We kruisen de Kiezelvoort en Beringerheide en gaan aan de splitsing links waar
ook een paaltje staat met de rode driehoek. Het pad volgen tot de volgende rode
driehoek. De pijl wijst naar links (Beringen), maar wij gaan naar rechts en blijven
op Heusdens grondgebied. De spoorweg oversteken - wij zijn geen spoorlopers! -
tot aan de weide en dan rechts volgen. Uiteindelijk kom je aan het einde van de
Merelstraat en die volg je tot net over de spoorweg. Rechtsaf en dan direct na de
elektriciteitspaal en het bord van het fietsroutenetwerk links het bospad nemen.
En dan weer terug. Enkele honderden meters verder naar links afslaan, tot aan
de Halbeek, en dan naar einde van de Garenstraat. De Merelstraat oversteken en
zo  de  Garenstraat  blijven  volgen  en  via  de  Corbiestraat  kom  je  terug  op  het
vertrekpunt, het Boudewijnplein. 

Wil je ook meehelpen bij het controleren van bestaande wandelroutes,
in  of  buiten  Heusden-zolder,  of  bij  het  uitstippelen  van  nieuwe
trajecten,  geef  een  seintje  aan  de  coördinator  'wandelingen'  bij
Regionaal Landschap Lage Kempen (011 78 52 59).



 

  



Verslag  Dorpsraad  Bolderberg  van
maandag 2 december 2019.
Aanwezigen: Steemans Ludo, Philtjens Roger, Holsteyns Francis, Goris Jozef, Myny
Jeroen,  Martens  Jo,  Nulens  Leo,  Aerbeydt  Marie-Paule,  Mangelschots  Ruben,
Veltjens Sabine, Broux Jim, Dayers Gys, Plessers Inge, Peter Orens, Braekers Debby,
Remans Wendy, Verdonck Daisy, Windmolders Karine, Hauquier Louis.
Toegevoegd lid ( geen stemrecht, adviserend) Poelmans Danny.
Afwezig: Gorremans Alain, Jaak Miny, Daisy Verdonck

Vergadering en verslag volgens ontvangen dagorde.
 Het  vorig  verslag  werd  eenparig  goedgekeurd  door  de  voltallige

vergadering.
 Het kasverslag werd rondgedeeld, geen opmerkingen.
 Problematiek Irislaan/Zandstraat,  de voorzitter van de dorpsraad heeft dit

probleem toegelicht  tijdens  de  dorpsraadpleging  tussen  20.00  en  21.00u
(aanwezigheid  ca.  50-tal  inwoners  Bolderberg),  en  heeft  de  betrokken
mensen  uitgenodigd  om  aanwezig  te  zijn  op  de  geplande
informatievergadering op 23 januari 2020 om 19 uur in de Witte Zaal. Er
waren heel wat opmerkingen van de aanwezigen maar de wil was aanwezig
om samen met de gemeente tot een aanvaardbare oplossing te komen voor
dit  probleem. De dorpsraad heeft de opmerkingen genoteerd en zal deze
overmaken  aan  de  betrokken  dienst.  Zie  apart  verslag  over  de
dorpsraadpleging.

 De algemene vergadering heeft beslist  om een  denkcel samen te stellen
met enkel de jongere raadsleden met als taak: Hoe moet Bolderberg er uit
zien over 10 à 20 à 30 jaar, betreffende mobiliteit – wonen – school –
sport – natuur – winkels – Bovy, enz. Zij krijgen hiervoor de tijd tot 31
december 2020. De gekozen leden zullen regelmatig verslag uitbrengen op
de  vergadering  van  de  dorpsraad.  Volgende  leden  werden  verkozen:
Martens Jo – Braekers Debby – Plessers Inge – Dayers Gys – Ruben
Mangelschots. Poelmans Danny en Remans Wendy zullen als adviserend
lid optreden omdat zij thuis zijn in deze specifieke materies

 De raadsleden hebben beslist, op vraag van de voorzitter, om een wedstrijd
uit te schrijven voor een nieuw logo voor de dorpsraad, dit zal verschijnen
op www.bolderberg.be. Zie reeds verstuurde ontwerpen van Francis en Jim.
Raadsleden mogen ook hun eigen ontwerp indienen.

 Verklaring VVDB: de dorpsraad van Bolderberg heeft zich aangesloten bij
de “ Vlaamse vereniging Dorpsbelangen”. Wie hier meer over wil weten
kan dit vinden op: www.dorpsbelangen.be.

 De dorpsraad zal alle verenigingen van Bolderberg uitnodigen om afspraken
vast te leggen betreffende hun activiteiten, zodat activiteiten mekaar niet
beconcurreren. Dit gebeurt tegen de volgende dorpsraad, en wordt op deze
volgende dorpsraad behandeld indien er interesse is.  de secretaris zal  de

http://www.dorpsbelangen.be/
http://www.bolderberg.be/


activiteitenlijst voor 2020 opvragen bij Roger/Paula van de Witte zaal om
de zaalboekingen goed af te stemmen.

 Wat de eikenbomen op de wijk betreft heeft de gemeente ons laten weten
dat ze de bomen indien nodig zullen bijsnoeien en 6 maal per jaar zullen
komen opruimen/borstelen.  Er werd volgende opmerking gemaakt of het
niet mogelijk is om de mensen in de betrokken straat een paar dagen op
voorhand te verwittigen zodat ze de bladeren aan de voorkant op het gras
kunnen blazen. Er werd ook gemeld om de slokkers beter proper te houden
om verstoppingen te voorkomen. Verder werd er gemeld dat de wortels van
de eiken op bepaalde plaatsen de riolering omhoog duwt, en dat het water
niet  berg  op  loopt,  met  als  gevolg  dat  er  water  blijft  staan.  Er  is  ook
regelmatig schade aan de geparkeerde wagen door het vallen van de eikels.

 Domein Bovy: vandaag nota ontvangen gebaseerd op de uiteenzetting van 7
oktober 2019. Is gepubliceerd op website en openbaar bereikbaar, gedeeld
op sociale media.

 Bin-groepen, de dorpsraad wil er nogmaals op wijzen om hier enkel gebruik
van te  maken waarvoor het  forum dient  en niet  om te chatten of  om te
discussiëren.  Als  U  iets  verdachts  opmerkt  verwittig  altijd  eerst  de
politie 101 en nadien de Bin-groep.

 De  gemeente  en  de  voetbal  zijn  in  gesprek  wat  betreft  de  nieuwe
kleedkamers,  wij  volgen  dit  op.  Mogelijk  volgt  een  gesprek  met  de
schooldirectrice i.v.m. dubbel gebruik kleedruimtegebouw.

 Zusterkesplein  achterkant  klooster:  Jim neemt  dit  verder  op.  Er  zal  een
naamplaatje  geplaatst  worden op het  graspleintje  achter  de  VVV en het
klooster  met  het  opschrift”  zusterkensplein”  dit  in  samenspraak  met  de
Kerkraad. De dorpsraad zorgt voor het maken van het plaatje.

 Parking Domein Bovy: De gemeente zal binnenkort een nieuwe indeling
parking  maken  zodat  iedereen  weet  waar  hij  mag  parkeren.  Nieuwe
belijning, nieuwe verkeersborden enz. Danny volgt dit van nabij op.

 Wat  de  trage  wegen  betreft:  volgend  jaar  beginnen  de  werken  in  de
beekvallei. Voor wat de trage wegen in Bolderberg betreft zijn er nog altijd
gesprekken bezig tussen de betrokken partijen. Traag gaat ook! Louis en
Leo volgen dit op.

 Naschoolse opvang: geen verdere info.
 De dorpsraad gaat ook het probleem aankaarten bij de gemeente betreffend

de  aansluiting  Broederspad  en  de  Sint-Jobstraat,  hier  stellen  zich
veiligheidsproblemen  bij  het  oversteken  na  activiteiten  vooral  voor
fietsende kinderen. Voorzitter neemt contact met de mobiliteitsambtenaar.

 Voorzitter  en  secretaris  hebben  overleg  gehad  met  de  directrice  Wendy
Vanesch  Bocasa  over  o.a.  Villa  Mozart.  Deze  site  is  verkocht  aan  een
vastgoedmaatschappij en zal binnenkort worden afgebroken, de dorpsraad
zal contact met de betrokken schepen van de gemeente opnemen om te zien
wat hier de plannen zijn.



 De vraag is ook gesteld om de officiële weg aan de Hostellerie “ De Kluis “
weer open te stellen voor het publiek. Voorzitter heeft contact gehad met de
twee jonge uitbaters. Deze hebben gemeld dat zij hieraan werken om onder
bepaalde voorwaarden de doorgang naar het bos toe te laten.

 Nieuwe toekomstige school; geen verdere info. Annette Palmers.
 Op  de  kruising  Fazantenlaan  en  de  Reeënlaan  staan  dennenbomen  die

aangetast zijn door de kever. Kan de betrokken dienst hier even komen naar
kijken? Navraag te doen bij schepen Gül.

 Er  werd  ook  een  melding  gemaakt  voor  het  gevaar  van  uitstekende
borduurstenen rond de juist aangeplante boompjes voor de fietsers.

  Er  is  ons  ook  gemeld  dat  er  op  22  april  2020  op  Bovy  een
“buitenspeeldag “ zal georganiseerd worden. Zie website van de gemeente
H-Z.

 De  handelaarsvereniging  heeft  ons  gemeld  dat  er  dit  jaar  geen
kersthappening zal doorgaan maar wel volgend jaar op Bovy. Er zal wel een
kerstboom geplaatst worden.

 Volgende dorpsraden gaan door op maandag 04-03-2020 / 27-05-2019 / 07-
09-2019  /  07-12-2019.  De  vergadering  van  1  juni  (pinkstermaandag)  is
verplaatst naar de laatste maandag van de maand mei.

 Voorzitter  meldt  dat  de  sportcommissie  melding  gedaan  heeft  van  het
bouwen van een skatepark op de site sportvelden Zolder.

 Voorzitter  stelt  de  vraag  of  er  ergens  in  Bolderberg  mogelijk
rioleringsproblemen zijn ? wordt nagevraagd tegen volgende raad.

 Voorzitter sluit de vergadering bij geen verdere vragen of opmerkingen.



Verslag van de volksvergadering op 
maandag 2 december 2019 om 20.00 uur in de

Witte Zaal.
Aanwezigen i.v.m. de problematiek Irislaan, en de eikenbomen Reeënlaan.
Onze  voorzitter  gaf  een  korte  toelichting  betreffende  het  probleem  Zandstraat,
Irislaan, Heidestraat, Wolverik en Zandstraat.

 Onze voorzitter  heeft  de betrokken inwoners ook uitgenodigd om op 23
januari  2020  om  19.00  uur  in  de  Witte  Zaal  aanwezig  te  zijn  op  de
toelichting die de gemeente komt geven betreffend dit probleem.

 De eerst gestelde vraag uit het publiek was: Hoe zijn de metingen gebeurd
en  er  waren  grote  twijfels  over  de  passage  van  1800  wagens  bij  de
metingen. Voorzitter meldt dat dit 23 januari zal aangetoond worden.

 De vergadering vond het belangrijk om meer correcte metingen te doen in
verschillende straten.

 Er werd door de bewoners van de Bloemenwijk en omgeving een enquête
afgegeven die aan de gemeente is/zal worden overgemaakt, hierin staan ook
een heel aantal voorstellen die kunnen leiden tot een definitieve oplossing
op termijn.

 Hier volgen nog een aantal bijkomende opmerkingen en voorstellen van de
aanwezigen: Versmalling van de weg (voorbeeld in Tuilt).

 Het lange aanschuiven in de Zandstraat op bepaalde ogenblikken en zeker
‘s morgens geeft veel problemen en creëert soms gevaarlijke toestanden.

 Het te hard rijden in de Zandstraat kwam ook veel aan bod.
 De opstelling van de blokkade op het  kruispunt Heidestraat – Irislaan is

gevaarlijk voor de fietsers en zeker voor de kinderen met de fiets, dit bleek
al bij het fietsexamen van de school, omdat de opstelling voor de kinderen
verwarrend is. ( de blokken staan te gevaarlijk opgesteld. )

 De aanwezigen vonden ook dat het afsluiten van een woonwijk geen goede
oplossing is.

 Er werd ook gemeld dat de ambulance en de mug zich al een paar keer
hebben vastgereden.

 De volgende opmerking was als  deze  opstelling  is  onderzocht  door  een
studiebureel  en  de  opstelling  nadien  niet  goed  lijkt  te  zijn  of  dan  de
gemeente ook moet betalen.

 Er  werd  ook  gepleit  voor  een  totale  aanpak  voor  de  ganse
problematiek,nl.:  Bloemenwijk/Irislaan/Heidestraat/Wolverik/Zandstraat.
Daar stond iedereen achter.

 De  fietspaden  in  de  Zandstraat  zijn  te  smal,  er  werden  een  aantal
oplossingen aangereikt: bredere fietspaden – afzonderlijke fietspaden indien
mogelijk.

 Er werd voorgesteld om een rondpunt aan te leggen op de Sint-Jobstraat
met  aansluiting  op  de  Zandstraat,  zodat  de  doorstroming  vlotter  kan
gebeuren en veiliger. Zoals rond punt centrum.



 Er werd voorgesteld om als tussenoplossing een veilige oversteekplaats te
voorzien, vb. een zebrapad.

 Trajectcontrole zeker te voorzien in de Zandstraat.
 Op alle wegen in Bolderberg verkeersborden voorzien 50 km / uur en een

zone 50 instellen zoals bij de andere kerkdorpen.
 Er werd ook gevraagd om in de Bloemenwijk de slokkers regelmatiger te

ledigen en waar grachten voorzien zijn deze regelmatiger te onderhouden.
 Wat de eikenbomen in de Reeënlaan betreft: deze opmerkingen werden al in

het algemene verslag van de dorpsraad aangehaald.

Waar is de tijd?
Toen……
De keuken uit mijn kindertijd was altijd vol met mensen. Er stond 'n warme kachel
in, wat had je meer te wensen?
De was hing er te drogen en de worst aan een spijker. De koffie stond te pruttelen,
waar was het leven rijker?
We zaten in ons keukentje met negen man te eten met soep vooraf en pudding toe, ik
zal 't nooit vergeten.
De afwas was het ergste niet, dan stonden we te zingen. Een grote zinken teil, dat was
ons bad, er waren ergere dingen.
De keukenmat werd opgerold, want vader kwam van de markt, ik zie hem nog zwe-
ten de armen vol met groenten, we hadden weer te eten.
Brood was er altijd op de plank en een varken in de kelder. Was 't vuil dan ging de
dweil erdoor en alles was weer helder. 
en NU…..
De keuken van onze kinderen, staat vol met apparaten. Het nieuwste van het nieuw-
ste, maar je kunt er niet mee praten.
De was zit in de droger, in de vriezer zit het eten. Het is ongekende luxe, als ik niet
beter had geweten.
Ze eten in het keukentje, ja met wie dat toch verzon? Een twee minuten maaltijd, zo
uit de magnetron.
De afwas die gaat in 't machien, daar zitten ze niet mee en zingen dat hoeft ook al niet
meer, ze draaien een cd.
Geen teil meer, maar een bubbelbad, 'n auto voor de deur wie nou niet tevreden is, dat
is een ouwe zeur.
Wij hadden al die dingen niet, maar toch wel ietsje meer. Een kostbaarheid in 't leven;
gezelligheid en sfeer.



Bolderbergs monument gevierd in de Witte Zaal

De Dorpsraad van Bolderberg onder het huidig voorzitterschap van Ludo Steemans
hield eraan om de vorige voorzitter, Marcel Gijbels, die gedurende 41 jaar voorzitter
was te vieren en te bedanken voor zijn jarenlange inzet. 

Door zijn niet aflatende drive en vasthoudendheid heeft Bolderberg momenteel een
kleine en grote sporthal.  Als toenmalig voorzitter  van de vzw Witte Zaal  is  onze
parochiezaal  er  gekomen.  Ook  de  verwezenlijking  van  de  rotonde  op  de  Sint-
Jobstraat kan hij op zijn naam schrijven. Dit om maar enkele zaken te noemen die hij
voor Bolderberg heeft gedaan. 

Menige  politieker  was  bevreesd  om “over  de berg”  te  komen om de  ongezouten
mening te aanhoren van Marcel. Het siert hem daarom nog meer dat hij na de speech
van  de  huidige  voorzitter  het  woord  nam  en  zich  openlijk  excuseerde  naar  de
aanwezige politici voor de manier waarop hij onderhandelde. Dit getuigt van zeer
veel  moed.  De  Bolderbergse  schepen  Marleen  Hoydonckx  onderstreepte  zijn
onderhandelen  en  liet  weten  dat  zij  regelmatig  met  knikkende  knieën  naar  de
Dorpsraadvergadering kwam. 

Ook Schepen Dirk Schops hield eraan om Marcel een dikke proficiat te wensen net
zoals Burgemeester Mario Borremans die ondanks zijn drukke agenda toch even tijd
wilde maken om Marcel mee te vieren. Zijn rechterhand en nog steeds secretaris van
de Dorpsraad Roger Philtjens genoot in stilte mee.

De  Bolderbergse  handelsvereniging  BHV  heeft  deze  huldeavond  gesponsord,
waarvoor grote dank.

Marcel,  geniet nu op uw 82-jarige leeftijd van de leuke dingen des levens, en de
nieuwe dorpsraad zal uw taak vastberaden verder zetten.

Ludo Steemans

Voorzitter dorpsraad.


