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zijn vereniging.

Het feit van publicatie in de Kluizenaer houdt niet in dat de redactie 
dezelfde opvattingen heeft als de steller van het artikel.

Artikelen van een anonieme schrijver worden niet 
gepubliceerd!!!

Volgende uitgave verschijnt medio juni 2020



   Cursiefje juni 2020

Wat was dat de afgelopen weken/maanden met dat “griepje” dat
ineens  een  gevaarlijk  virus  leek  te  zijn  met  een  biernaam
“corona”…angstaanjagend  en dat wereldwijd. Vooral de ouderen
onder  ons  werden  getroffen  en  veel  mensen  werden  ziek,
doodziek en leidde zelfs in vele gevallen tot overlijden.

Er werd dan een lockdown afgekondigd. Veel bedrijven dicht, scholen dicht, geen circuit-
activiteiten,  binnenblijven, overal  beperkingen of verbod,  tot  zelfs  een “bubbel”  maken,
klein, groter en wat volgt er nog allemaal?

Alle handelaars en de horeca dicht, behalve diegene die voedsel en drank verkopen. Wat
is dat zeg… naar Bovy wandelen en geen terras, of geen speeltuin voor de kids. Die is
intussen  terug  geopend  maar  met  beperkingen.  Handelaars  en  horeca  worden
druppelsgewijs heropend met weer beperkingen.

Maar  ook  positieve  dingen.  Weinig  verkeer,  stilte,  zuiverder  lucht,  eigen
herbronningsmoment, eigen gezin herontdekken en samen dingen doen…
Vooral de horeca in ons dorp bleef niet lang bij de pakken zitten en ging al snel over naar
gerechten op bestelling  en bereidingen aan huis  geleverd.  Bij  navraag lukt dat redelijk
goed.  Ook  bloemen  en  kledingwinkels  gingen  in  die  richting  denken.  Goed  gedaan
trouwens.
Scholen dicht,  thuiseducatie en  nieuwe dingen  leren via video-conference. Annette  als
directrice  van  de  basisschool  in  Bolderberg  had  haar handen  vol  met  deze  nieuwe
elementen.  Ook  daar  is  intussen  met  strikte  regels  weer  lesgeven  in  de  klassen
toegelaten.

Dan de farce MONDMASKERS… wat een klucht met 9 verantwoordelijke ministers in ons
zoooo groot Belgiekske en wat weet ik niet allemaal. Men ging zorgen dat er na half maart
dringend aan alle Belgen mondmaskers gingen geleverd worden. We schrijven nu begin
juni,  en wat denk ge? Gemeentelijk hebben we intussen allemaal  al  een mondmasker
mogen ontvangen. Ook hier in Bolderberg hebben we binnenkort een eigen mondmasker.
Intussen denkt het schoolbestuur aan het bouwen van een nieuwe school. Het gaat er
goed uitzien, iets om trots op te zijn straks. Ook de mobiliteit rond de school, Vrunstraat,
De Slogen, Kluisstraat worden vooral verkeersveiliger gemaakt en gebruiksvriendelijker
voor fiets en voetganger. Later meer hierover.

Voor mij is één ding zeker. We leven after-corona straks in een andere omgeving zelfs
wereld.  We  gaan  rondom  ons  kijken,  terughoudend  zijn  denk  ik.  We  zijn  massaal
overgeschakeld op telewerk en video-conference, en dat werkt redelijk goed. We kunnen
elkaar niet rechtstreeks in de ogen kijken, maar toch het werkt…
Dus het motto voor de volgende maanden is: hou uzelf, familie en anderen gezond.



 

 Scouting Bolderberg

We hebben helaas geen scoutsactiviteiten meer gehad sinds maart, maar
we hebben heel goed nieuws gekregen. Kamp mag wel doorgaan, maar
natuurlijk moeten we wel bepaalde maatregelen volgen. 

Ons kampterrein zal opgesplitst  worden in verschillende bubbels.
Zo zullen we bubbels van zowel 50 kinderen als begeleiders moeten
vormen  en  mogen  we  niet  in  nauw  contact  komen  met  andere
bubbels. Als we dan toch eventueel in contact moeten komen met

iemand van een andere bubbel dan zorgen we ervoor dat dit met 1,5m afstand is en
moeten we een mondmasker dragen. Binnen onze bubbel moeten we geen fysieke
afstand houden, dit wilt zeggen dat we gerust samen mogen spelen. We zullen de
tenten regelmatig moeten verluchten en reinigen. Iedere bubbel zal voorzien zijn van
een  wasplaats,  douche  en  toilet  zodat  we  de  hygiëne  kunnen  controleren  en
behouden. We mogen helaas geen 2-daagse uitstappen maken, maar mogen wel 1
dag op uitstap gaan. 

We zijn druk bezig met de voorbereidingen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Ons kamp zal heel anders verlopen, maar we gaan er een super kamp van maken! We
kijken er met de hele leiding enorm hard naar uit! 

Bovenstaand  zijn de pictogrammen van de maatregelen die we moeten opvolgen. 

Stevige linker 

De leidingsploeg van Scouts Bolderberg 



Vulpia residentie BoCasa in coronatijden

Met vereende krachten van directie en personeel en de bewoners en hun families heeft
het  woonzorgcentrum de situatie  volledig  onder  controle  en  vooral  corona vrij  kunnen
houden.  Goed  de  regels  volgen,  tijdig  testen  laten  uitvoeren  en  veel  enthousiasme,
zorgden ervoor dat alles goed verliep en nog steeds goed verloopt.

Intussen  is  de  bezoekregeling  met  beperkingen  ingevoerd.  Wat  betekent  dit  voor
Residentie BoCasa ? Op dit moment zijn we in volle voorbereiding met de organisatie van
een vlotte bezoekregeling. U begrijpt dat we hier geen risico’s nemen en zeer doordacht te
werk gaan. Intussen zijn de bezoeken van start gegaan. Best even informeren, bellen, via
het secretariaat.

Bieren in Bolderberg

Wist of weet je dat we in ons klein mooi kerkdorp Bolderberg 2 volwaardige lekkere bieren
hebben, bedacht door 2 meester-brouwers uit dezelfde straat, aangevuld met eigen bieren
van de Winning die in bistro Bovy op de tap staan zoals de 7 PK, 9 PK en nog enkele
andere ?



Dus de Bolderbergse Tripel, de Zonderik Tripel Original Recipe, worden mooi aangevuld
door de 7 PK op de kraan van bistro Bovy, en ik heb ze alle 3 geproefd en gedronken,
TOPBIEREN.
Bolderbergse tripel
Een blonde tripel van 8.5 vol% met zijn mooie wand klevende schuimkraag en een aroma
van mout, hop en een aangename fruitigheid. Die fruitigheid vinden we ook terug in de
smaak alsook de mout en hop komen goed tot hun recht. Bij de afdronk ontplooit zich een
aangename bitterheid die een beetje blijft hangen.

Zonderik Tripel Original Recipe
Zonderik wordt, vandaag volgens het origineel en aangeleverd recept, gebrouwen door de
BeerSelect voor Limburgse Bierfirma - Zonderik/Columbus. Zonderik Tripel bevat Komijn,
Koriander, Karwij, Kandij, Honing en is gelagerd met medium toasted oak. 

7 PK
Een blond, bitter en krachtig bier van hoge gisting, met nagisting op de fles dat het verhaal
en de passie draagt  van het  project.  Het  bier  is  licht  zoet,  moutig  en  fruitig  met  een
hoppige afdronk die lang na smaakt. Het bier wordt gebrouwen met haver, dat zorgt voor
een vol en zacht-romig mondgevoel.
Wil je er wat meer over weten, bezoek en kijk op www.bolderberg.be. 

http://www.bolderberg.be/


Coronarust voor de reus van Bolderberg !
We beleven met z'n allen rare tijden.  Familiebezoek was niet  toegestaan en wordt nu
versoepeld  onder  wel  bepaalde voorwaarden.  Restaurants,  cafés,  scholen,  winkels  en
bedrijven werden weken lang gesloten.  Sportwedstrijden en culturele voorstellingen zijn
afgelast of uitgesteld.  Duizenden mensen werden tijdelijk of volledig werkloos.  Gezonde
bedrijven krijgen het moeilijk of gaan op de fles. We maken het hopelijk geen tweede keer
mee.
Ook  in  de  reuzenwereld  heeft  de  corona-epidemie  toegeslagen;.   Niet  dat  de  reuzen
begonnen te hoesten of opgenomen werden in een ziekenhuis maar wel dat ze mekaar
niet  konden ontmoeten.   Samen met alle andere en noodzakelijk  maatregelen om het
coronavirus te stoppen werden ook alle volkse en folkloristische evenementen afgelast.
Het  is  juist  daar  dat  de reuzen en hun begeleiders uit  binnen-  en buitenland mekaar
jaarlijks ontmoeten.  Geen enkele van deze manifestaties die in 2020 gepland waren gaat
door.  Noch in Vlaanderen, Wallonië, Brussel, Nederland, Frankrijk of Spanje.  Overal zijn
de reuzen om dezelfde redenen "on hold" gezet.  Zelfs de bekende ommegang  van het
Ros Beiaard in Dendermonde, die dit jaar zou uitgaan is afgelast en dit niettegenstaande
het evenement door de UNESCO als werelderfgoed is erkend.  Het is "du jamais vu"!
Nochtans  na  het  drukke  seizoen  van  2019  (zie  De  Kluizenaer  van  september  2019)
stonden er voor de reus van Bolderberg in 2020 weer enkele uitstapjes in het verschiet.
Zo  was  de  Bolderbergse  reus  Kluizenaar  Lambert  Hoelen  uitgenodigd  op  de
bloesemzegening in Sint-Truiden.  Bij deze gelegenheid zou ook het 25-jarig huwelijk van
twee Truiense reuzen gevierd worden.  Verder  werden nog een uitstap naar  Tilburg in
Nederland en een uitstap naar Duitsland vooropgesteld.  Niets van dat alles zal kunnen
doorgaan.
Maar ook voor de mensen van Bolderberg zal de reus dit jaar niet te zien zijn.  Het was
o.a. de bedoeling dat reus Lambert Hoelen de volkse evenementen in Bolderberg met zijn
aanwezigheid  zou  opluisteren.   Daarom  werd  gepland  om  hem  op  te  stellen  bij  de
aankomst van de jaarlijkse Vijverrun op zondag 15 maart.  Ook het jaarlijkse bezoek van
de gildeleden aan de derde klassers van de basisschool op 24 maart kon om de gekende
redenen niet doorgaan.  Ook op het jaarlijkse schoolfeest in juni zal de reus dit jaar forfait
moeten geven.   Het  jaar  2020  zal  de  analen ingaan  als  het  jaar  dat  de  reuzen hun
"Coronaslaap"  gedaan  hebben.   Daarom zeggen  we:  "Op  naar  2021!".   Wat  dat  zal
brengen is nog niet bekend.   Afwachten dus.
Lambert Hoelen wenst vanuit zijn coronaslaapplaats iedereen in Bolderberg een leuke en
zonnige zomer.



Bolderberg & circuit Zolder uit de oude doos…
Wist je dat je op onze website www.bolderberg.be sinds kort honderden foto ’s terug vindt
van hoe Bolderberg was begin 19de en 20ste eeuw waarbij je soms familieleden terugziet
waarvan je denkt…
Ook het circuit, toen het aangelegd werd, of domein Bovy toen de schuur nog een schuur
was…
Kijk maar op onze website, waar je boven een menubalk vindt waar je “foto’s” aantreft.
Gewoon op klikken en dan heb je een keuze welke je wil zien. Staan naar oudheid en
volgorde gesorteerd.

http://www.bolderberg.be/


Bolderbergse mondmaskers

Beste inwoners van Bolderberg, nadat de 
gemeentelijke mondmaskers verdeeld zijn hebben 
de dorpsraad, Bolderbergse handelaarsvereniging 
BHV, Ferm en de gezinsbond de koppen digitaal 
en telefonisch bij elkaar gestoken om te proberen 
gezamenlijk voor mondmaskers te zorgen, meer 
nog een soort van gepersonaliseerd masker. Dit 
wil zeggen voorzien van ons mooi logo en als 
steun voor onze erg getroffen handelaars en de 
horeca in Bolderberg.
Het basisidee was drukken op stof, een naaiteam 
van Ferm en/of de gezinsbond zouden het naaien 
en van elastieken voorzien. Doch de naaiende 
dames en heren zijn al voor andere doeleinden 
elke dag bezig en deze formule leek moeilijk te 
organiseren voor 500 stuks. Inmiddels bij een 
firma uitgekomen die voor een goede prijs dit 
voorbeeld kant en klaar maakt, dubbele filterlaag, 
coronavrije ingepakt en geleverd. Vermelding dat 
BHV de factuur voor zijn rekening neemt. Fel 
bedankt BHV.
Het zijn herbruikbare mondmaskers wasbaar op

90°, met 1 filterende laag viscose met OEKO-tex certificaat, 1 filterende laag polyester met
OEKO-tex certificaat, comfortabel en voorzien van lintjes.
Waarschijnlijk zal de verspreiding gebeuren via de 2 supermarkten Spar en Delhaize en 
naargelang wanneer ze geleverd worden via de horeca en andere winkels. Hiervoor 
vragen we symbolisch € 1 die BHV wil gebruiken om noodlijdende handelaars te helpen.
Wanneer de mondmaskers aangeleverd worden, daar hebben we nog geen bevestiging 
voor. We proberen ze eind mei/begin juni hier te hebben. We houden jullie op de hoogte…

Circuit Zolder met vernieuwingen

General manager Sven Pribylla gaat binnenkort weg bij Circuit Zolder, hij volgde in 2016
Thierry Deflandre op en bracht onder meer de DTM terug naar het Limburgse circuit. De
zoektocht naar een opvolger is gestart, maar Pribylla blijft wel nog enkele maanden aan
boord. Twee maanden geleden ging ook marketing manager Pascal Ursi weg op Circuit
Zolder.
Maar het circuit bleef niet bij de pakken zitten en onder andere stuwende krachten zoals
David  Vanderbeek  (ex-Bolderbergenaar)  werden  allerlei  herstellingswerken  uitgevoerd
waaronder een zeer voorname. Namelijk het volledig vernieuwen van de asfalt-toplaag.
Uiteraard heeft ook hier de coronacrisis veel roet in de kalender gegooid. Maar er gluurt
stilaan licht  in de duisternis. Terwijl  men enkele virtuele races gereden heeft komen er
binnenkort races zonder publiek, met waarschijnlijk streaming naar allerlei kanalen.



Intussen is de activiteitenkalender grondig aangepast.
Circuit  Zolder  heeft  de  activiteitenkalender  voor  de  komende  maanden  klaar.  Daar  is
achter de schermen hard aan gewerkt. Er zijn letterlijk bergen verzet. Bijna al de grote
events zullen plaatsvinden. De absolute toprace DTM, oorspronkelijk voorzien eind april,
komt   nu zelfs 2 manches op Zolder rijden, twee weekends na elkaar. “De toekomst is
verzekerd.

Kalender onder voorbehoud van wijzigingen:

*Augustus 08-09 Zolder Superprix

*Augustus 16 Essec 12 Hours Cycling

*Augustus 22-23 Zolder Fun Festival
 
*September 06 BMW Fan Day

*September 12-13 FIA ETRC Belgian Truck Grand Prix

*September 19-20 European Solar Challenge

*September 26-27 3 Nations Cup BMX

*September 26 Zolder Cycling Cup

*Oktober 03-04 American Festival NASCAR

*Oktober 9, 10-11 DTM (Deutsche Tourenwagen-Masters)

*Oktober 16, 17-18 DTM (Deutsche Tourenwagen-Masters)

*Oktober 31- November 01 UEC BMX European Cup Round 5 & 6 

*November 07-08 24 Hours of Zolder

*November 20-21 1000 km of Zolder

*December 26 Telenet  Superprestige  veldrijden. Geen  publiek
toegelaten.



Velodrome of overdekte wielerpiste circuit

Het blijft redelijk mistig rond het bouwen van
de overdekte wielerpiste. Dit is een beknopte
communicatie  waarvan je de volledige tekst
vindt op www.bolderberg.be. 
Wordt het financieel plan van de wielerpiste in
Zolder goedgekeurd of niet? Daarover is nog
geen  duidelijkheid.  “Voor  het  zomerreces
scheppen  we  klaarheid”,  belooft  Vlaams
minister Ben Weyts (N-VA).
Het  Rekenhof  heeft,  als  extern
controleorgaan van de overheden in  België,
de  aanpassing  van  de  Vlaamse  begroting
2020 onderzocht.  In  haar  verslag  staat  een
opmerkelijke  paragraaf  over  de  wielerpiste

van Heusden-Zolder: “Het is onduidelijk of de aanwending van de 5 miljoen euro door
Sport Vlaanderen voor de wielerpiste Heusden-Zolder (project van ongeveer 20 miljoen
euro) moet worden geïnterpreteerd als een investeringssubsidie, dan wel een participatie/
deelneming in het kapitaal of een converteerbare lening. Volgens de administratie betreft
het  een  investeringsbijdrage  met  middelen  uit  het  Financieringsfonds  voor  de
Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU).”

Bovy in coronatijden
Ook hier viel alle activiteit stil half maart van dit jaar. Akelig stil was het. Bistro dicht (zelfs
terras  moest  opgeruimd),  speeltuin  dicht,  voorbereidende  werken  aan de  schuur  voor
tijdelijke verhuis bistro viel stil, alle geplande activiteiten (er waren er heel wat) afgelast.
Het was er zelfs akelig verlaten maar zalig om te wandelen.
De mensen van de Winning zorgden goed voor de verblijvende dieren op de dierenweide.
Zij voelden niets van de crisis. Er werden heel wat lammetjes en geitjes geboren, waar de
wandelaars al eens gingen naar kijken.
Maar stilaan evolueert de hele situatie. De schapen werden geschoren. De speeltuin mag
onder beperkende regels opnieuw door de kinderen gebruikt worden. De bubbels worden
groter, en terwijl je dit leest is de horeca ook opnieuw aan de slag, weliswaar ook onder
beperkende regels. Dus zal de bistro zijn deuren ook openen…
      

  

http://www.bolderberg.be/


Bouwen in Bolderberg

Stilaan  hebben  de  projectontwikkelaars  ook  ons  woondorp  Bolderberg  ontdekt  om
woonprojecten te ontwikkelen en natuurlijk ook te bouwen. Uiteraard niets mis mee. Grond
wordt kostbaarder en verminderd in volume. Dan is het uiteraard aangewezen om grotere
gebouwen zoals appartementen, in de hoogte te realiseren.
Hier zijn en blijven we  met  een wakend oog (met de dorpsraad en inwoners) om geen
wildgroei te zien realiseren waar menigeen niet blij mee is en onze kinderen hier nog lang
mee opgescheept zullen zitten. Een voorbeeld is het shoppinggebouw dat einde jaren 70
wellustig gebouwd is en een totale miskleun is geworden en meer dan half leegstaat.
Een nieuwbouw-project aan de Galgeneinde nr. 8 in Bolderberg H-Z genaamd DELLANO,
dat  op  de plaats  komt  waar  nu  het  leegstaand gebouw villa  mozart  staat,  is  een  2de

appartementsgebouw dat in de steigers staat. Het 1ste appartementsgebouw in opbouw
staat tegenover de shopping met 3 lagen hoog, oogt architecturaal mooi en met 3 lagen op
dak-nokhoogte van de bestaande woningen.
Extra vermelding is  dat  tijdens de lopende procedure voor  project  Dellano het  project
fundamenteel werd aangepast door de indiener-opdrachtgever. Met name  de  4de laag
werd uit het concept en aanvraag verwijderd zodat het een 3-laags gebouw wordt, met
7 appartementen i.p.v.  8.  Dat  betekent  dat  onze bezwaarschriften  mee in  overweging
genomen zijn en vooral een dank u wel aan de projectontwikkelaar die hiermee rekening
gehouden heeft. Dit is uitermate en refererend voor de bouwzone links en rechts richting
ingang Bovy van dit project Dellano.
Bij interesse kan je hun website http://www.glaudis.be/     bezoeken en de nodige info vragen.
Met een ondergrondse kelderparking en berging, en het gelijkvloers met een zone voor 2
kantoorzones. Op de 1st en 2de verdieping appartementen die een mooi uitzicht zullen
hebben  op  domein  Bovy.  Er  zijn  een  aantal  parkeerplaatsen  voorzien  in  de
kelderverdieping en buiten achteraan verwerkt in de tuinaanleg. Zie foto.
De  voor-  en  kopgevel  zijn  nu  max.  10.65m  hoog  (vorig  dossier  ca.  15.00m)  wat
aanvaardbaar is in het straatbeeld. Deze gevels hebben ook een bepaalde speelsheid
door voor- en achteruit-springende delen en terugspringende gevels voor terrassen. Zeker
de kopgevel zijde rond punt. Betekent dat de massieve gevelfronten worden vermeden.
Dat we in de toekomst andere projecten gaan zien ontwikkelen in ons dorp is nu éénmaal
een gegeven,  maar als dorpsraad gaan we zeker inspraak vragen en meekijken naar

http://www.glaudis.be/


ingediende dossiers. Nogmaals, we zijn een mooi woondorp en willen dit ook zo houden
op een goede basis en balans.

Ludo Steemans
Voorzitter dorpsraad Bolderberg


