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Cursiefje
Spanning in Bolderberg rond de “splitoplossing” kruispunt Irislaan/Heidestraat de
afgelopen maanden. Maar door een goede aanpak “ontmijning” hebben de voor- en
tegenstanders gezamenlijk voor mogelijke oplossingen gezorgd, ondanks dat men in
Zolder C denkt dat Bolderbergenaren moeilijke mensen zijn. Denk vooral aan de “zone 50”
die is ingevoerd, als je de gemeentekas niet wil sponsoren, en denk zeker aan de
veiligheid van onze fietsende jeugd van en naar de school. Lees dit verderop in deze
Kluizenaer.
Benieuwd wat er dit jaar op domein Bovy gaat veranderen? Allerlei werken zijn reeds druk
bezig in het groene stuk van het domein. De geitenboerderij is verdwenen, de dierenweide
heeft een “balkon” gekregen voor de pauwen en kippen. Meer details lees je verderop.
Prettig om te zien hoe K. Bolderberg FC goed floreert, een grote groep jeugd aangesloten
heeft en men zelfs wegens plaatsgebrek kinderen moet weigeren. Ook onze volleybalclub
VCK Bolderberg 73 is in goede doen. De jeugdploegen worden goed begeleid en opgeleid
met een bestuur dat de lijnen uitzet.
De scouts doen naarstig verder met hun activiteiten en leren de jeugdige leden alle
kneepjes van scouts zijn.
Aan de tennispleinen gonst het van mogelijke padel-pleinen die in de (nabije) toekomst
aangelegd worden. Daar er een stevig prijskaartje aanhangt moet men nog even
definitieve afspraken maken.
Woonzorgcentra BoCasa heeft sinds kort een nieuwe ba(zin)as, Wendy Vanesch, die
graag met het centra wil integreren met ons dorp, als een onderdeel waar iedereen graag
naartoe komt en welkom is. Integreren in het verenigingswerk en connecties hebben met
dorpsraad en handelsvereniging is een must.
Het leegstaande “villa Mozart”: sinds begin dit jaar is hier een nieuw projectbouw, van
appartementen en kantoren, ingediend bij de gemeentelijke administratie waar we niet
gelukkig mee zijn. Voornamelijk met de manier waarop dit alles is gebeurd. Uiteraard is
het goed dat dit wegkwijnende gebouw vervangen wordt op een manier dat binnen het
dorpsbeeld past. Lees verder in deze Kluizenaer.
Ook de everzwijnen hebben hun intrede gedaan in Bolderberg. Je ziet op vele plaatsen
waar ze gepasseerd zijn. Op domein Bovy, achteraan de Vrunstraat en in de bossen, het
kabouterbos, enz. Een tijdje geleden stak een kudde everzwijnen, aan het einde van de
Sint-Jobstraat, ’s nachts de weg over waarbij een audi-personenwagen 19 everzwijnen
naar de andere wereld reed. Van een wereldrecord gesproken.

Mopje.
Jefke met luide stem bij de apotheker: “Drie dozen condooms in verschillende maten!”
Iedereen staat aan de grond genageld. De apotheker reageert het vlugst:
“TEN EERSTE” zegt hij, “roept men niet zo!” “TEN TWEEDE is dit niets voor kleine
kinderen, en TEN DERDE stuur je vader zelf maar hier heen.”
Maar Jefke laat zich niet ontmoedigen:
“TEN EERSTE, antwoordt hij, “heb ik op school geleerd dat men luid en duidelijk
moet spreken.” “TEN TWEEDE is dat niets VOOR kleine kinderen maar wel TEGEN kleine
kinderen. TEN DERDE gaat dit mijn vader niets aan, ze zijn namelijk voor mijn moeder
die morgen voor een week naar Turkije vliegt!”

Een andere kijk op religie
Jonas Slaats, kluisbewaarder van Bolderberg, geeft wat uitleg over zijn nieuwe boek en
plaatst het belang van de kluiskapel in een breder perspectief.
Het afgelopen jaar nam ik in de kluis uitgebreid de tijd om een nieuw boek te schrijven. Het
kreeg de titel ‘Religie herzien: voorbij het wij-zij-denken van seculier versus religieus’ en
verscheen in februari bij Davidsfonds. Het thema religie is uit onze maatschappelijke
debatten nu eenmaal niet weg te slaan. Maar wat mij betreft heersen er heel wat
misverstanden over.
Met dit boek hoop ik dan ook een aantal typische vooroordelen weg te werken. Eén
voorbeeld daarvan is het idee dat geloof en wetenschap op gespannen voet staan met
elkaar. Wie even de geschiedenis in duikt ziet immers een heel ander beeld opduiken. Een
ander voorbeeld is het idee dat religies per definitie hiërarchisch gestructureerd zijn. Wie
de verschillende religies op een rij plaatst, ziet nochtans dat de meeste tradities helemaal
niet van bovenaf door een centraal gezag geleid worden.
Wat dat laatste betreft, kan ik misschien een stukje uit mijn boek citeren. Want dikwijls
kijken we ook naar het christendom alsof dat een religie is die hoofdzakelijk bepaald wordt
door de kerkelijke structuur. Maar niets is minder waar: “voor het overgrote deel gaat het
om praktijken, rituelen, gewoonten en gebruiken die zich organisch ontwikkelen uit de
volksdevotie. De volksdevotie rond Maria, bijvoorbeeld, zorgt al eeuwenlang voor
ontelbare kapelletjes, pelgrimstochten, processies, gezangen en gebeden. Ze waren en
zijn vaak veel bepalender voor de dagelijkse beleving van het christendom, met als
gevolg dat 66 procent van alle katholieke heiligdommen in Europa aan Maria gewijd
zijn. Al is het christendom dus in eerste instantie gebaseerd op de leer van Jezus die God
‘Vader’ noemde, het kende steeds ook voor een wijdverspreide spiritualiteit waarin vooral
‘de Moeder’ centraal stond.”
Ik zie dat alles natuurlijk maar al te goed in de kapel van de kluis van Bolderberg. Op
jaarbasis wordt die nog steeds door vele duizenden mensen bezocht. Dikwijls gaat het om
wandelaars of toeristen die even een vlugge kijk nemen. Maar zonder twijfel gaat het ook
bijzonder vaak om mensen die wel degelijk een moment van verstilling zoeken en even
verpozen in de nabijheid van Maria. Gods moederlijke aanwezigheid is er nu eenmaal nog
steeds voelbaar.
Dat brengt ons tot nog een ander typisch misverstand over religie. Men stelt immers vaak
dat religie voor de meeste mensen steeds minder belangrijk wordt in onze hedendaagse
seculiere samenleving. Ik merk echter elke dag dat ook die veronderstelling niet klopt. Ik
merk het aan de hoeveelheid kaarsjes die gebrand worden in de kapel en ik merk het aan
de gebeden die in het gastenboek worden genoteerd. Voor een grote hoeveelheid mensen
zijn geloof en religie nog steeds van groot belang. Ze schreeuwen het misschien niet van
de daken, maar in alle stilte laten velen zien dat er voor hen nog steeds iets méér bestaat
dan louter het materiële. Met een klein stukje symboliek tonen ze dat het leven wel
degelijk iets waardevoller bevat dan alles wat je kan kopen.
In een klein gebaar schuilt soms groot geloof.
Voor de geïnteresseerden: je kan Jonas’ nieuwe boek in elke boekhandel bestellen met
de volgende gegevens: Jonas Slaats, ‘Religie herzien: voorbij het wij-zij-denken van
seculier versus religieus’, Davidsfonds, 2020, ISBN 978 90 02 26879 3.

SAMANA (het vroegere Ziekenzorg CM) blaast dit jaar 70 kaarsjes uit. Al 70 jaar
zijn we een omgeving waar chronisch zieke mensen, mensen met een lichamelijke
beperking en mantelzorgers steun en warmte kunnen vinden. En al 70 jaar kunnen
we hierbij rekenen op de prachtige inzet van vrijwilligers. Daar zijn we fier op en
tevens zeer dankbaar.
Het is een mooie reden om even stil te staan bij wat Samana betekent en hoe we in
Bolderberg proberen dat waar te maken.
Huisbezoek
Huisbezoek is een unieke meerwaarde Er is een wederkerig contact, het geeft zin
aan het leven van mensen met zorgnood en vrijwilligers. Het “kleine ontmoeten”
wordt sterk gewaardeerd. Er is ruimte om over emoties te praten in een veilige
context
Verbinding
We verbinden mensen met elkaar. We geven kansen om nieuwe mensen te
ontmoeten en te leren kennen en alzo nieuwe vriendschappen op te bouwen. Bij
ouderen is deze mogelijkheid een belangrijk aspect.
Weerbaarheid
Het vormingsaanbod maakt mensen weerbaarder om sterker in het leven te staan,
om tot jezelf te komen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
Onze werking staat open voor zieken en zorgbehoevenden zonder leeftijdsgrens.
Senioren kunnen ook gratis bij ons aansluiten vanaf de leeftijd van 75 jaar en de
aansluiting is volledig gratis.
Wil je kennismaken met Samana Bolderberg, bel dan naar één van volgende
nummers
Vanderspikken Raymond
Goris Jef
Dejong Piet

011/871218
011/256433
011/252975

Wij zoeken nog altijd vrijwilligers die onze werking mee willen ondersteunen. Heb je
interesse of wens je meer info, bel gerust naar één van de bovenstaande nummers.
Kortelings komen we weer aan uw deur aanbellen voor de jaarlijkse solidariteitsactie
(tombola).
Bij voorbaat dank voor uw steun!

Eikenbomenlaan-Reeënlaan Bolderberg.
Dit is een dossier dat al jaren oud is. Vanuit de dorpsraad hebben, Roger Philtjens en
ondergetekende, samen met Jozef Beliën en Jos Alberghs pasgeleden een gesprek
gehad met schepen Gul die hiervoor verantwoordelijk is. Dit dossier sleept al jaren aan
en is op een twee drie niet op te lossen.
Jef verwoorde nogmaals de problematiek van de oudere mensen die daar wonen en
steeds minder gemakkelijk of zelfs niet de enorme hoeveelheden bladeren, eikels en
takken kunnen opruimen en ze naar de straatkant brengen waar de gemeente een aantal
keren dit komt ophalen.
Jos Alberghs ook wonende in de Reeënlaan, bioloog van opleiding, gaf namens de
wijkraad een deskundige uitleg over deze laanbomen die ca. 50 jaar geleden foutief en
met goede bedoelingen aangeplant zijn (zie hieronder zijn brief). Deze joekels van
volwassen bomen veroorzaken voor heel wat mensen een last en ,belangrijk, tasten de
wegen en de ondergrondse infrastructuur aan. De dikke wortels, die vlak bij de wegboord,
ondergronds de afvoergeulen omhoogduwen verhinderen dat het regenwater naar de
straatkolken kan. Nog een gevolg asfaltdelen die scheuren. Rioleringsbuizen die
ondergronds doorboord worden. Dikke takken komen uit de kruinen naar beneden en
kunnen op auto's of mensen vallen, een gevaar voor lijf en leden.
De schepen toonde zich heel begrijpelijk, maar wees op de weigering van de provincie om
de bomen te rooien. Tevens verklaarde hij dat er dit jaar, in 2020, een groenambtenaar
zal aangesteld worden die dit probleem ten gronde moet onderzoeken en een beslissing
nemen. Bij een rooibeslissing dient de gemeente een nieuw aanvraagdossier bij de
provincie in te dienen.
Jozef en Jos wezen de schepen op een vroegere inventarisatie van de risicobomen,
waarbij er 41 van de 80 aangeduid werden als nodig om ze te rooien. Waarom is dit
nooit gebeurd? Onlangs is bij een storm een boom omgevallen, hoek Meeuwen- en
Reeënlaan, met schade aan privéomheining tot gevolg.
Tenslotte eindigden zij hun betoog dat zij absoluut pro groen zijn en stelden ze dat na
rooien uiteraard andere, aangepaste kleinere laanbomen, dienen terug te komen zodat
het groene karakter aanwezig blijft. Bij een vergelijkbaar probleem in een andere
gemeente heeft men daar de eikenbomen per groepjes gerooid en vervangen door andere
bomen, wat bij de bewoners bevredigend werkte.
Ludo Steemans, voorzitter dorpsraad.

BIN wordt WBP
In overleg met de preventieambtenaar en de
korpsoverste van Heusden-Zolder is beslist om de
naam BIN, wat staat voor “Buurt Informatie Netwerken”
niet meer te gebruiken. Want de naam BIN is gebruikt
door de “Algemene Directie Veiligheid & Preventie”
van Binnenlandse zaken. Dit systeem gebruiken wij in
Heusden-Zolder niet. Om te zorgen dat er in de
toekomst geen meningsverschillen ontstaan gaan we
binnen Heusden-Zolder de naam BIN wijzigen in WBP
hetgeen de afkorting is van “WhatsApp Buurt
Preventie”. Hetgeen ook logischer is vermits we
gebruik maken van WhatsApp als applicatie om per dorp een groep op te richten die de
buurt en de politie informeert. Op die manier kan er preventief gezorgd worden dat de
buurt veiliger is. Ook het logo is aangepast zoals jullie kunnen zien.
Whatsapp buurtpreventie wordt gebruikt volgens de SAAR methode
Signaleer – Alarmeer (101) – App – Registreer
Bel eerst de 101 en meld je waarneming.
Plaats nadien je waarneming in de betrokken Whatsapp groep.
Hou de melding kort en krachtig in één bericht. Verspreid geen onjuiste informatie
en geef altijd aan dat 101 is gebeld, dit om een regen aan meldingen te vermijden.
 Reageer niet op waarnemingen als je geen extra waarneming/informatie hebt
die nuttig is.





Voor het uitwisselen van gedachten en meningen kan je terecht op de facebookgroep
“Buurtpreventie regio Heusden-Zolder” als je lid bent van een WBP groep van HeusdenZolder. Ook om van gedachten te wisselen over de veiligheid binnen HZ kan je terecht in
deze facebookgroep https://www.facebook.com/groups/binhz/.
Meer informatie en contacten zijn te vinden op https://www.bolderberg.be/nl/dorp/wbpbolderberg.
Weldra zal de informatie hieromtrent ook op de website van de gemeente aangepast zijn.

Woonzorgcentrum BoCasa

Zoals reeds via het Nieuws werd gecommuniceerd is het evenement Dag van de Zorg
geannuleerd. Onderstaand de communicatie die we hieromtrent hebben ontvangen.
Kunnen jullie dit ook via jullie kanaal communiceren?
Kabinet van minister Beke en kabinet van minister De Block hebben op basis van input
van Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid beslist dat de opendeurzondag Dag van de
Zorg niet kan/mag doorgaan n.a.v. het Corona-virus dat momenteel ook in België actief
aanwezig is.
Het is onverantwoord om een grote massa mensen in contact te laten komen met
kwetsbare medemensen (o.a. zieke en bejaarde mensen) in ziekenhuizen,
woonzorgcentra, … Vandaar de beslissing tot algemene afgelasting van het event Dag
van de Zorg.
https://www.dagvandezorg.be/deelnemer/woonzorgcentrum-bocasa-205/

SCOUTS BOLDERBERG
We zijn al over de helft van het scoutsjaar en de tijd gaat enorm snel!
Gelukkig staat er nog van alles op onze planning. Hopelijk hebben de leden
er nog steeds evenveel zin in als de leiding!
De kapoentjes hebben al een gezellige filmavond en gezelschapsspelletjes
activiteit achter de rug. Ze hebben zich ook al goed kunnen laten gaan op
het kerstfeestje, waar de leiding voor een hapje en een drankje heeft gezorgd. De
kapoentjes hebben hun kooktalent al laten zien tijdens hun kookactiviteit. Ze zijn gaan
crossen door de bossen tijdens hun super cool bosspel. Ze hebben carnaval gevierd met
een leuke verkleedactiviteit. We hebben heel mooie carnavalskostuums gezien!
De welpen hebben alles al uit de kast mogen halen tijdens hun schaatsactiviteit. Wie kon
de coolste trucjes op het ijs? Ook de welpen hebben een vet cool kerstfeestje gehad. De
leiding kwam met het leuke idee om ervoor te zorgen dat iedereen een klein cadeautje bij
had en aan de hand van een spelletje werden de cadeautjes verdeeld onder de leden. De
welpen hebben een leuk ladderspel gespeeld en ze moesten zich bewijzen tijdens de
sportactiviteit. Tijdens hun bosspel hebben ze zich helemaal laten gaan en ze hebben
geleerd hoe ze voorbij de leiding moeten sluipen bij het sluipspel. Het tweede
welpenweekend komt eraan en de welpenleiding heeft er alvast heel veel zin in!
De jonggivers hebben niet stil gezeten de afgelopen maanden. Ze zijn al een keertje vroeg
moeten opstaan om op dauwtrip te vertrekken. Tijdens de dauwtrip is het de bedoeling dat
ze een stukje moeten wandelen en dan hun eigen vuur maken zodat ze een lekker
ontbijtje kunnen maken. Smullen maar! De jonggivers hebben ook al een filmnacht gehad.
Geen paniek, ze hebben niet heel de nacht films gekeken. ;) Ook de jonggivers hebben
zich helemaal kunnen laten gaan tijdens het kerstfeestje en ook zij kregen cadeautjes. De
technieken van de jonggivers moesten dringend bijgeschaafd worden en zo hebben ze
tijdens hun activiteit ook leren sjorren. Ze zijn al op ééndaagse geweest en hebben zo’n
goede 15 km gewandeld. Een hele prestatie!
De givers hebben een super leuke fuif georganiseerd om zo geld in te zamelen voor hun
5-daagse! Het was een succes! Ze zijn op weekend geweest en hebben ook een filmnacht
gehouden. De givers zijn Hasselt gaan verkennen aan de hand van een stadsspel. Ze
hebben het kort maar krachtig gehouden, dit is een activiteit die maar 2 uur duurt maar het
is wel een stevige activiteit. De givers hebben een cool spel voor de welpen mogen maken
en ze mochten zelfs gedurende één activiteit leiding zijn van de welpen. Binnenkort zullen
de givers op 5-daagse vertrekken! Ze hebben er zin in!
De jin heeft in januari jinstages gehad. Dit wil zeggen dat ze stage moesten lopen bij alle
andere takken. Zo hebben ze gewisseld tussen de kapoenen, welpen en jonggivers. Een
jinstage is eigenlijk bedoeld om hen voor te bereiden op het leiding zijn. Ze hebben op
valentijn ontbijtmanden gemaakt om te verkopen en zo geld in te zamelen voor hun
buitenlandse reis in de zomervakantie! De valentijnsmanden waren een succes! Hopelijk
hebben ze genoeg geld voor hun reis.
Jullie kunnen al onze activiteiten en foto’s volgen via onze facebookpagina ‘Scouts
Bolderberg’.
Stevige linker
De leidingsploeg van Scouts Bolderberg

Natuurbehoud
Als fiere inwoners en natuurliefhebbers maken wij ons ernstig zorgen over het verder
bestaan van het mooie stukje natuur op de prachtige getuigenheuvel "de Bolderberg",
kroonjuweel van Heusden-Zolder.
Bij onze dagelijkse wandelingen valt het op dat mountainbikers en sommige wandelaars
helemaal geen respect hebben voor de geplaatste borden die vragen om "de Bolderberg"
alleen voor wandelaars en honden aan de leiband voor te behouden.
Gevolg: alsmaar breder wordende nieuwe paden ontstaan, ieder heuveltje valt ten prooi
van de garde fietsende sportievelingen. Droevig!
Erosie heeft dan ook vrij spel in deze kwetsbare natuur, van fauna is er nog weinig sprake,
uitgezonderd een paar moedige everzwijnen, de heide verdwijnt!
Hoe lang kan dit nog doorgaan? Gaan de volgende generaties nog kunnen genieten van
het mooie 3-sterrenzicht of gaat het één grote zandvlakte worden zonder heide of een net
van 10-tallen kleine paadjes, die alsmaar breder worden, iedere wortel of boom
ontwijkend.
Zou het niet aangewezen zijn dat de politie wat meer controle zou doen, (zeker in de
weekends en vakanties) of dat er door middel van grote borden, mountainbikers en
wandelaars attent gemaakt worden op natuurbehoud. Kunnen de bestaande omheiningen
niet verlengd of hersteld worden? Is Bolderberg of Heusden-Zolder dat niet een beetje
verschuldigd aan de baron, wij mogen toch profiteren van zijn eigendom, mede met de
reservaten van agentschap Natuur en Bos!?
Bedankt dat we even onze bedenkingen heb kunnen uiten!
Vriendelijke groeten.

KVLV Bolderberg wordt Ferm Bolderberg
Heb je ze ook al ergens zien liggen? Eind januari kregen bijna 100 KVLV-leden in
Bolderberg als verrassing een mat met de boodschap ‘Ferm Welkom’ voor hun deur. Met
die matten verwelkomde KVLV in meer dan 800 lokale groepen, een nieuwe naam en
werking.
Ferm brengt de grootste Vlaamse vrouwenbeweging en
verschillende sterke dienstverlenende organisaties
(KVLV, Puuur, Landelijke Thuiszorg, Landelijke
Kinderopvang, Stekelbees en Oziki) samen onder één
merk met één naam
Het volledige aanbod is makkelijk te vinden op SamenFerm.be, het gloednieuwe digitaal
platform. Je vindt hier meer dan je verwacht! Op zoek naar kinderopvang komt een
aanstaande mama ook leuke tips en inspirerende activiteiten met nieuwe vriendinnen
tegen, of interessante opvoedingstips en zelfs huishoudhulp. Wie kraamzorg zoekt,
ontdekt ook de opvang voor zieke kinderen en wie thuis voor een zieke partner zorgt,
maakt kennis met hulpvoorzieningen of de mantelzorgwerking.
Dankzij de lidkaart van Ferm geniet je van heel wat voordelen! - Korting op meer dan
50.000 activiteiten. Veel voordeel op leuke lectuur, trips, events, sport en nog veel meer.
Voor jou of de hele familie.- 10x per jaar het Ferm-magazine in je bus.
Als lokale groep blijft Ferm Bolderberg, het vroegere
KVLV dus, verder werken aan een warm, open
vrouwennetwerk. Voor iedereen!
Wie zijn we?Dertien dynamische vrouwen die
maandelijks samenkomen om leuke activiteiten en
boeiende workshops te organiseren voor andere vrouwen (en ook een beetje voor
zichzelf).
Wat doen we allemaal? Cursussen voor creatieve makers (aquarel, bloemschikken,
keramiek), kooklessen voor de culinaire talenten en een leesgroep voor de
meerwaardezoekers Vaste wekelijkse activiteiten van een getalenteerde handwerkgroep,
een sportieve fietsgroep en een natuurminnende wandelgroep. Aandacht voor onze fitheid
met yoga voor beginners en BodyFit. Dagactiviteiten (dagfietstochten, uitstappen binnen
en buiten Limburg). Samen naar musicals en optredens. Gezellig samenzijn rond Pasen
en Kerstmis. Vormingsavonden rond onderwerpen die ons aanbelangen en als we nog
andere voorstellen krijgen van onze leden, maken we daar ook werk van!
Wil jij ook deel uitmaken van onze groep, samen met andere leuke dames toffe dingen
beleven en genieten van fijne ontmoetingen? Kom dan gerust eens experimenteren,
ontmoeten, ontdekken!
Hoe word je lid? Via SamenFerm.be/wordlid of via een mailtje naar
fermbolderberg@gmail.com of een telefoontje naar 0472 23 70 92 (Rita De Boeck). Dit
alles voor slechts 30 euro, of 15 euro als je nooit eerder lid was.
En voor de eerste 10 nieuwe leden hebben we nog een
mooie mat als welkomstgeschenk!

Bolderberg: Met je straat, buurt, vereniging ,
meedoen aan Vlaanderen Feest!
Ter gelegenheid van het jaarlijkse Feest van
de Vlaamse Gemeenschap plant “Vlaanderen
Feest!” ook in 2020 weer een zo breed
mogelijke 11-daagse activiteitenwaaier.
Op zaterdag 27 en zondag 28 juni en tijdens
de Vlaamse feestweek van vrijdag 3 t.e.m.
vrijdag 10 juli zal dit weer de aanloop naar de
Vlaamse feestdag kleuren, met zaterdag 11
juli zelf als orgelpunt.
Gangmakers van een buurtinitiatief of een
verenigingsactiviteit kunnen als lokale
organisatiepartner meedoen met Vlaanderen
Feest! Nuttig om weten: zij komen daardoor
meteen ook in aanmerking voor een
feestcheque tot 180 euro als honorering
van de samenwerking!
Zet jij een straatfeest, een wijkinitiatief of
een verenigingsactiviteit in de steigers in
de periode van 27-28 juni of van 3 tot en
met 11 juli? En wil je die activiteit of dat
initiatief graag ook in het teken plaatsen van de campagne voor het Feest van de Vlaamse
Gemeenschap? Dan kan je kandideren om lokale organisatiepartner voor Vlaanderen
Feest! te worden. En wat meer is: zo krijg je meteen ook uitzicht op een feestcheque als
tussenkomst in een aantal realisatiekosten na afloop.
Om in aanmerking te komen, moet het evenement een open en ook een nietcompetitief karakter hebben. Het moet mensen in de periode van de 11-daagse als
groep bij elkaar brengen voor positief gemeenschapsleven binnen de eigen gemeente en
zonder partijpolitiek of commercieel karakter. Voor de verdere concrete invulling krijgt de
inspiratie van elke organisator vrije baan.
De campagne is financieel mogelijk dankzij een subsidie van de Vlaamse overheid voor
Vlaanderen Feest!
Geldige kandidaturen kunnen maar aanvaard worden zolang de voorraad feestcheques
binnen het beschikbare budget strekt. Toekenning van een feestcheque gebeurt volgens
het principe “wie eerst komt, eerst oogst”. Elk jaar overtreft de vraag al snel het aanbod! Er
zeer vlug bij zijn is dus de boodschap!
Info en inschrijving
Alle informatie plus het formulier om te kandideren is vanaf 11 maart tot uiterlijk einde
april (of tot uitputting van de opties op een feestcheque) beschikbaar op
www.vlaanderenfeest.eu. Op die website vind je alle concrete informatie over de vereiste
kenmerken voor de activiteit, over de na te leven bepalingen bij de uitwerking, over
uitgaven die wel en niet in aanmerking komen voor tussenkomst en over de bewijsvoering
die na afloop verwacht wordt om de optie op de feestcheque om te zetten in een effectief
bedrag op de rekening van je organisatie.

Dorpsraad Bolderberg: voortaan nieuw logo

Zo ziet ons nieuw fris logo er in de toekomst uit.
Nadat we in totaal 14 inzendingen voor een vrijblijvend ontwerp ontvangen hadden,
hebben de aanwezige raadsleden op de dorpsraad van 2 maart 2020 een keuze gemaakt
welk logo het best paste en tevens het mooiste was.
Bedankt aan de inzenders, Francis Holsteyns, Jim Broux, Hans Roosen, Evert Groenen,
Frank Vandeweert en Steven Brems, waarbij er door een inzender meerdere ingestuurd
werden.
In dit nieuwe logo zijn weer de basiskleuren van H-Z verwerkt met eveneens de beeltenis
van de kluis en natuurlijk groen en bomen.
Dit logo is ingestuurd door Francis Holsteyns die we in naam van de dorpsraad proficiat
wensen en danken voor zijn ontwerp. Hij zal binnenkort hiervoor een kleine attentie mogen
ontvangen.
Ludo Steemans,
Voorzitter dorpsraad Bolderberg.

Vrije Basisschool Bolderberg, Klein Teater Bolderberg en Ouderraad Stellen voor:

De Toverkist van Merlijn
Vrijdag 20 maart 19u, Zaterdag 21 maart 19u, Zondag 22 maart 16u
Story
Graag stellen wij voor de vierde keer
“Ons toneel” aan jullie voor. De kinderen
van het vijfde en zesde leerjaar hebben
hard gezwoegd en gezweet om jullie te
laten genieten van hun talenten.
Opnieuw zijn wij op zoek gegaan naar
nieuwe acteurs, zangers, dansers,
aankondigers en creatieve leerlingen
voor onze decorploeg. Een totaal team
van 70 kinderen hebben samen de
handen uit de mouwen gestoken om
o.l.v. Els Moons en Ielke Lemmens.
Els Moons heeft deze keer de hele regie
zelf in handen genomen. Juf Els volgt
hiervoor sinds vorig schooljaar iedere
zaterdagvoormiddag een cursus. Haar
passie brengt ze over op de kinderen.
Samen met juf Ielke en juf Indra hebben
ze de kinderen begeleid naar dit magisch
toneelstuk.
De Toverkist van Merlijn
Een groepje schoolkinderen kampeert
tijdens een schoolreisje in een oud
Engels bos. Drie kinderen zijn
weggelopen van de groep en juffrouw
Loes is hun aan het zoeken. Ondertussen zijn de andere kinderen om het vuur gekropen
en wachten rustig af. Wanneer de drie teruggevonden zijn, vertellen ze dat ze een grote
kist in het bos hebben gezien met een groot verroest slot erop. Iedereen is nieuwsgierig
geworden en ze maken een plan om ‘s morgens vroeg er tussen uit te knijpen en de kist
uit het bos te halen. Als ze kist openen vinden ze een dagboek, een kaart en een
toverspreukenboek van Merlijn de tovenaar. De kinderen vinden een toverspreuk om
Merlijn terug te toveren, om hun te kunnen vertellen wat er nu precies gebeurd is. Maar
door een domme fout van Lucas wordt ook Morgan le Fay, de grootste vijand van Merlijn
mee getoverd. En zo ontstaat er een spannend avontuur waar de kinderen Merlijn helpen
zijn toverstaf terug te krijgen en Morgan le Fay te verslaan.
Kom kijken en geniet…….
Tickets online te bestellen vanaf donderdag 5/3 om 20u
https://www.wicket.be/ouderraad-vrije-basisschool-bolderberg

Verslag dorpsraad van maandag 2 maart 2020.
Aanwezig: Ludo Steemans (VZ), Roger Philtjens (SEC), Ruben Mangelschots, Francis
Holsteyns, Gijs Dayers, Jef Goris, Jeroen Myny, Jo Martens, Leo Nulens, Louis Hauquier,
Marie – Paule Aerbeydt, Debby Braekers, Wendy Remans, Daisy Verdonck, Karine
Windmolders.
Verontschuldigd: Jaak Myny, Jim Broux, Peter Orens, Inge Plessers, Sabine Veltjen.
Niet verwittigd Alain Gorremans.
Uitgenodigde gastsprekers: Paul Coolen: fietsen in H-Z en speciaal Bolderberg.
Martine Stelten: stand van zaken domein Bovy en agenda 2020.
Besproken punten vanaf de dagorde.


Het vorig verslag werd door alle aanwezigen goedgekeurd.



Het kasverslag werd voorgelezen door de voorzitter en goed bevonden.



Paul Coolen van de fietsersbond kwam ons het STOP-principe verduidelijken: eerst
stappen en trappen, dan Openbaar vervoer en tenslotte personenwagens. De
Fietsersbond zet zich in voor functioneel fietsen en wandelen. Waarom? Klimaat,
veiligheid, minder lawaai, meer plaats voor pleinen en groen. Doelstelling: “actie
25/25”, minder autoverkeer tegen 2025.
De voltallige dorpsraad van Bolderberg wil hier graag aan mee werken, om alle
Bolderbergenaren meer op de fiets te krijgen. Via de website bolderberg.be, de
Kluizenaer en sociale media gaan we deze mooie boodschap verkondigen. De
dorpsraad dankt Paul voor zijn duidelijke boodschap.
Bovy: Martine Stelten is de raad komen inlichten over de werken op Bovy die er dit
jaar nog zullen uitgevoerd worden. Zie het verslag van Martine in bijlage. Wij
danken Martine voor de duidelijke uiteenzetting.





Toekomst Bolderberg: Ruben licht toe dat de denkcel al een eerste keer heeft
samen vergaderd en al een aantal punten besproken hebben die ze verder zullen
uitwerken om nadien verder toe te lichten naar de raad. Tijdens deze denksessie
hebben ze zich vooral gespitst op de huidige problematiek mobiliteit. De voorzitter
vermeldt dat deze punten zullen geïntegreerd worden in de dagorde van de
dorpsraad, voorbereid door het DB en mogelijk verder behandeld in een op te
richten werkgroep. Zie in bijlage hun verslag van bespreking. Ruben vermeldt dat
de volgende sessie doorgaat op 31 maart 2020. VZ vraagt om in deze sessie ook
aan de toekomst te denken.



De twee participatie-samenkomsten over de Bloemenwijk, Irislaan/Heidestraat,
Zandstraat en de Slogen werden nader toegelicht aan de leden. Zie verslag op
www.bolderberg.be. Bolderberg heeft tijdens deze 2 sessies getoond dat zij
constructief kunnen meedenken aan oplossingen.



De raadsleden kozen een nieuw logo voor de dorpsraad. Er waren 14 inzendingen.
Het gekozen logo werd ingezonden door Francis Holsteyns. Waarvoor dank. Zie
inmiddels op website



De dorpsraad van Bolderberg heeft zich aangesloten bij de organisatie van:
“Vlaamse vereniging voor Dorpsbelangen.” Er zijn nu al 5 van de 7 dorpsraden van
Heusden - Zolder aangesloten bij deze organisatie. De dorpsraden van H - Z
hebben dit samen samen besproken op 26-02 op initiatief van Julien Maebe (zetelt
in RvB Dorpsbelangen). De vereniging Dorpsbelangen organiseert op 21 maart een
AV en een vormingsdag in de Luchtfabriek waar de leden van Limburg, OostVlaanderen, West-Vlaanderen, Brabant en Antwerpen zullen uitgenodigd worden.
Er zullen ook een paar sprekers aanwezig zijn. Kosten hieraan verbonden worden
gedragen door de dorpsraden van H-Z.



Eikenbomen op de wijk tegenover de kerk: de betrokken schepen is aan het werken
voor een oplossing op langere termijn. Zie verslag op www.bolderberg.be.



Francis Holsteyns kwam de raad uitleg verschaffen over de nieuwe naam van de
BIN-groep die nu WBP als nieuwe naam mee kreeg, dit in samenspraak met de
politiecommissaris. Reden van deze naamsverandering: is omdat de vorige naam al
gebruikt werd door een andere organisatie. Francis zoekt binnen onze raad naar
een 2de beheerder voor de groep Bolderberg.



Annette Palmers meldt dat na een gesprek met het hoofd sportdienst het voorstel
om de kleedkamers te integreren in de nieuwe school accommodatie om er beiden
gebruik van te maken, afgewezen werd, ondanks dat dit voorstel door schepen
Lode Schops gedaan werd. Anderzijds heeft K. Bolderberg FC de toezegging in
subsidies zoals vermeldt in een ontvangen schrijven. De Dorpsraad betreurt dat de
samenwerking tussen voetbal, gemeente en school niet zou doorgaan, daar dit voor
alle partijen een win-win situatie is. Er zal nog contact genomen worden door de
voetbal met de gemeente om na te gaan waarom deze ommezwaai.



Louis zal een naamplaat maken en Gina zal de naamplaat beschilderen met de
naam: Zusterkensplein. Nadien zal dit naambord worden geplaatst achter de dienst
Toerisme, op het aldaar gelegen graspleintje. Met dank aan de kerkraad om dit
bord te mogen plaatsen. Zo blijven de zusters aanwezig in ons dorp.



Probleem mobilhomes parking Bovy: Danny meldt dat het nieuw belijnen wacht op
beter weer.



Louis en Leo hadden geen nieuws over het verder verloop van de trage wegen in
Bolderberg, zij blijven dit opvolgen.



De oversteek Broederspad, Sint Jobstraat: (zie verslag denkcel). behoort bij het
werk van AWV om dat deel van de st. Jobstraat zone 50 te maken.



Nieuwe bouwplannen “Villa Mozart”, er zijn verschillende bezwaarschriften
ingediend tegen deze plannen, waaronder door de dorpsraad Bolderberg, omdat er
een afwijking is aangevraagd op het huidige RUP en we niet akkoord gaan met een
4de laag. Zie artikel op website www.bolderberg.be. Het lokaal bestuur heeft tijd tot
20 maart 2020 voor beslissing.



De doorgang naar de Kluis blijft voorlopig nog dicht. Eigenaars hebben te kennen
gegeven dat zij een aantal problemen met buren dienen op te lossen.
Annette Palmers gaf meer uitleg over de bouwplannen van de school.
Voorbereidingen lopen zeer vlot. Aannemer en architect gekend en bezig met opzet
project. Start der werken verwacht Annette vermoedelijk volgend jaar.





De kinderopvang blijft ook na de nieuwbouw van de school vermoedelijk op
dezelfde plaats aanwezig.



Skating park pleinen vrijheid Zolder: Daisy vermeldt dat de kinderen uit Bolderberg
zeer moeilijk tot niet zullen kunnen gaan of fietsen i.v.m. veiligheid verkeer. Te
bekijken of hiervoor alternatieve fietsroutes kunnen gebruikt worden.



Rondvraag: de jeugd van Bolderberg is op zoek naar een lokaal waar zij samen
kunnen komen om elkaar te ontmoeten voor een gezellige babbel. Voorstellen
welkom.



Rondvraag: de gemeente wil een nieuwe formule toepassen in de plaats van de
Nieuwjaarsdrink (een dorpsfeest) en jaarlijks afwisselen in een ander kerkdorp in
een warmere periode. Dit past in een nieuwe beleidsnota “participatie en coproducering” waarbij de dorpsraden hun adviserende rol behouden maar actiever
door het lokaal bestuur betrokken worden (zie ontvangen nota afgelopen week
hieromtrent). VZ meldt dat vorige week donderdag 27-02 alle voorzitters
dorpsraden hierover ingelicht zijn. Hij geeft een korte omschrijving over wat het
lokaal bestuur voor ogen heeft. Belangrijk punt is dat het lokaal bestuur om de 2
maanden een kerkdorp en raad en inwoners uitnodigt om 1 uur voor de
gemeenteraad eigen vragen te komen stellen aan de aanwezige raadsleden van de
gemeente. De raad is unaniem akkoord om hierin een actieve rol te spelen. Ze
geeft ook haar akkoord voor een kandidatuur inrichting dorpsfeest 2020. Verdere
opzet en details volgen.



Rondvraag: er komen regelmatig klachten binnen over fietsers op de kluis die maar
nieuwe paden bij maken en de wandelaars hinderen. De wijkagent zal contact
opnemen met Natuur en Bos en Limburgs landschap omdat zij dit gebied beheren.
Het zijn privé- gronden. Via de website bolderberg.be en de Kluizenaer zullen we
de fietsers oproepen de huidige reglementering hieromtrent te respecteren.



Rondvraag: Annette Palmers, schooldirectrice, meldt dat er weer skaters op de
school bezig zijn terwijl dit niet toegelaten. Het is duidelijk gemaakt met
uithangborden. Zij brengen weer vernielingen aan, aan de infrastructuur. Vraagt
nogmaals uitdrukkelijk te stoppen.



De voorzitter doet een voorstel om nog aparte werkgroepen op te richten die zich
actiever bezig houden met verkeer, nieuwbouw enz. Hij zal een nota hieromtrent
opstellen en de raadsleden informeren. Hij vermeldt nogmaals dat hij van ieder lid
een actievere bijdrage, inspraak en inzet verwacht zodat er een balans is zoals een
huidige moderne dorpsraad betaamt.



VZ bedankt de raad en sluit de vergadering.

Volgende dorpsraad op maandag 25 mei 2020 om 20.00 in de Witte zaal.
De voorzitter,
Ludo Steemans

de secretaris,
Roger Philtjens

Stand van zaken domein Bovy info lokaal bestuur H-Z, via Martine Stelten.
Voorziene agenda:
Verbouwing Bistro Bovy/ De Schuur
In het najaar 2020 starten er grote verbouwingswerken aan Bistro Bovy voor de uitbreiding
en vernieuwing van keuken, sanitair, berging en terras. De verwachting is dat deze werken
+/- 1 jaar in beslag kunnen nemen. (plannen nog in voorontwerp)
Tijdens deze werkzaamheden is het onmogelijk om de uitbating door De Winning in Bistro
Bovy verder te zetten. Daarom is het belangrijk om een alternatieve locatie te voorzien
waar “De Winning” haar concessie-opdracht kan verderzetten. De ideale alternatieve
locatie is “De Schuur”. Deze kan met relatief beperkte middelen worden opgeknapt en
uitbatings-klaar worden gemaakt, voor de tijdelijke verhuis van Bistro Bovy.
De meeste werken hebben betrekking op schilderwerken, elektriciteit, sanitair,
schrijnwerkerij en mogelijks dakisolatie. Het overgrote deel van deze werken zal
uitgevoerd worden door de bouwopleiding van CVO De Verdieping. Deze opleiding start
na de Krokusvakantie.
Kalender Domein Bovy
(deze zal aan de ingang van het domein opgehangen worden, waarschijnlijk voorjaar en
najaar)
1 maart 14-17 uur
Begeleide wandeling Bolderberg i.s.m. Natuurpunt
11 april 12-18 uur
Boeken- en vinylmarkt
22 april 13-17 uur
Buitenspeeldag
9 mei 12-18 uur
Boeken- en vinylmarkt
16 & 17 mei 10-17 uur
Wedstrijd schapen drijven ‘Shedding Trial’ Klasse 3
24 mei 10-17 uur
Finale Limburg Cup schapen drijven Klasse 1+2
31 mei & 1 juni 10-18 uur
Keramiekmarkt
31 mei & 1 juni 14-18 uur
Week van de Bij
13 juni 12-18 uur
Boeken- en vinylmarkt
11 juli 12-18 uur
Boeken- en vinylmarkt

29 augustus
Bolderberg Live
4, 5 en 6 september
Circus Ronaldo
26 september
Wandel 3-daagse De Wijers
Vertrek en aankomst dag 2 binnenplein Domein Bovy
26 en 27 september
Foodtruck Festival
27 september 10-18 uur
Dag van de Wijers
3 en 4 oktober 10-17 uur
Wedstrijd Schapen drijven Klasse 1+2
Conditiemeting
Eind juni ontvangen we een overzicht van de staat van bevindingen van alle gebouwen,
als basis voor verdere verbouwingsdossiers. Bestek voor opmaak bouwfysische studies
en conditiemetingen is goedgekeurd.
Afbraak geitenboerderij, plaatsing schapenschuil, plaatsing omheining, grondwerken
volgen nog
Werken natuurbeheer i.s.m. Regionaal Landschap Lage Kempen, uitvoering door De
Winning:
Recente werkzaamheden :
 Speeltuin : 100 stuks veldesdoorn bijgeplaatst om de haag rondom de speeltuin te
vervolledigen + extra palen en draad voor veiligheid + zand werd schoongemaakt.
 200 stuks bosgoed aangeplant op de grens met de buren en 5 nieuwe hoogstam
fruitbomen (oude rassen).
 Aanleg dreef met zichtas vanop St. Jobstraat (10 zwarte elzen + 50 kamperfoelies)
 Aanleg nieuwe brugje
 Padenherstel (work in progress) Domein Bovy is laagste punt in de omgeving en is een
spons die zich vult met grond- en regenwater, het domein zal er altijd nat bijliggen.
Drainageoplossingen waar mogelijk worden bekeken.
 Intussen hangen er 48 vogelkastjes, deze werden opgehangen en gemonitord door
Vogelringgroep Bokrijk. in 2019 werden er al 24 stuks opgehangen. Deze zorgden
voor 22 bewoonde kastjes met in totaal 165 jongen. Soorten : overwegend koolmees
en pimpelmees. Specht en boomkruiper waren nog niet bewoond. Er werden in 2020
24 extra kastjes voorzien, o.a. ook voor grauwe en bonte vliegenvangers en de
boomklever met als kers op de taart een torenvalkkast en een uilenkast.




Daarnaast zijn eind vorig jaar ook nog een 10 tal zwaluwkastjes voorzien rondom de
kinderboerderij. (5 boerenzwaluw + 5 huiszwaluw)
Nieuwe volière + quarantainehokken gebouwd (incl. stroom /verlichting in alle hokken)
Na 22/4 (buitenspeeldag) worden er opnieuw bloemenweides ingezaaid. 17.5 kg zaad
werd aangekocht, type : “bijen & vlinderbuffet”. De bloembollen die vorig jaar geplant
werden beginnen al goed uit te komen. Biodiversiteit is een belangrijk thema en hier
wordt volop ingezet.



Acacia’s (bomen uit Domherenpark) worden verwerkt tot speelbomen. Deze worden
momenteel gestockeerd t.h.v. de ezelsweide en zullen systematisch gevild en bewerkt
worden.

Fietsersbond Heusden-Zolder: meer fietsende
inwoners van Bolderberg….Informatie


Zwerfafval versus Zwerfstof (uitlaat auto)



STOP-principe
o Eerst Stappen en Trappen, dan Openbaar vervoer en tenslotte
Personenwagens.
o Fietsersbond zet zich in voor functioneel fietsen én wandelen.
o Waarom? Klimaat, veiligheid, gezondheid, minder lawaai, meer plaats voor
pleinen en groen.



Vaststelling: min. 50% van autoverkeer in H-Z is lokaal.



Doelstelling: “actie 25/25”, 25% minder autoverkeer tegen 2025.



Bestaande samenwerking met DR Bolderberg:
o Trage Wegen: Louis en Leo, meer dan 200 km Trage Wegen
o Fietsersbond: Gijs



Nominaties via internetgazet:
o Fietser van de week: Marleen (schepen), 4 maart.
o Fietsvriendelijke vergadering van de week: DR Bolderberg? Min. 50% fiets of
te voet, voornemen in de toekomst, groepsfoto voor de witte zaal.
o Uitleg: zie onder.



Hoe kan Bolderberg zich verder profileren als fietsvriendelijk dorp?

Fietser van de week: informatie over de nominatie
De Fietsersbond Heusden-Zolder nomineert elke week een “Fietser van de week”,
iemand die regelmatig de fiets gebruikt voor boodschappen, familiebezoek, een
vergadering, het werk enz. Dit kan één persoon zijn, een koppel of een familie. Wat
hebben we van jou nodig: een paar leuke foto’s (met de fiets), liefst “liggende”
foto’s, een bondige tekst: Wie? Waar? Waarom? Hoe? Het mag ook gerust wat
humoristisch of verrassend zijn. Of toch gewoon, zoals jij het wil.
Verder willen wij ook een fietsvriendelijke onderneming, vergadering, organisatie…
nomineren.
Het gaat natuurlijk om de boodschap en het doel: wij willen samen stilaan
verandering brengen in het overheersende autoverkeer richting fietsen en
wandelen: goed voor milieu, gezondheid en veiligheid. Jij kan hier een belangrijke
rol in spelen!
Als je weet dat op de as Koolmijnlaan-Brugstraat-Guido Gezellelaan tijdens de
spitsuren 80% lokaal verkeer is (dus ergens stopt) dan weet je wie de drukte
veroorzaakt.
Wij zouden het heel fijn vinden jou/jullie te nomineren als “Fietser van de week”. We
maken een mooi artikeltje met foto voor www.heusden-zolder.eu en zetten het op
onze Facebook-pagina www.facebook.com/fietsenvanhtotz .
Meer weten? www.fietsenvanhtotz.be/fvdw
Geef, indien je mee bent, alles door via paul.coolen@telenet.be
Bedankt! Paul Coolen
Voorzitter Fietsersbond Heusden-Zolder
www.fietsenvanHtotZ.be
www.facebook.com/fietsenvanhtotz
zolder@fietsersbond.be
Heuvelstraat 82 3550 Heusden-Zolder 011/57.23.43 of 0477/35.36.14

heusden-

