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Cursiefje september 2020

Stilaan schuiven we in herfstmodus na toch, qua weer, een goede lente en een degelijke
zomer. Je voelt dat aan de kortere dagen en de temperaturen die wel uitschieters hebben
maar toch stilaan inbinden. Alleen water, wat we toch nodig hebben, wordt of is stilaan een
probleem. Laten we daar rekening mee houden en spaarzaam mee zijn en niet nodeloos
versmossen.
Een periode van meer dan 6 maanden werd tijdens de lente en de zomer, voor een groot
stuk van ieders leven beheerst door het “coronabeestje”. Zowel in privé, vriendenkring en
werksituatie. Persoonlijk vrees ik dat dit verhaal nog een zeer lange staart gaat krijgen,
zolang er geen afdoend vaccin voorhanden is.  Dus, laten we met z’n allen de regeltjes
opvolgen, of ze nu wel of niet goed uitkomen, zodat we er voor zorgen dat we niet besmet
geraken en zeker niet een besmetting oplopen en dan weer anderen gaan besmetten,
zoals ouders, grootouders of vrienden. Het mondmasker tijdens een wandeling dragen in
het bos was inderdaad zinloos, maar wees alert en gebruik het mondmasker telkens als je
op een plaats komt waar meerdere mensen samen zijn. vermijd handjes geven, knuffelen
en zoenen zolang we in deze stijgende coronacrisis zitten. Wees uiterst voorzichtig zelfs
binnen in je eigen bubbel...
En op 1 september is onze vrije basisschool met het nieuwe schooljaar van start gegaan.
Weliswaar met de nodige voorzorgen en maatregelen, maar toch was iedereen blij om te
kunnen  beginnen.  De  schooldirectrice  “Annette  Palmers”  heeft  samen  met  haar
lesgeverskorps veel  energie gestoken en menig centje besteed om het  maximum aan
veiligheid  te  garanderen.  Daar  bovenop  werd  de  “Schoolstraat”  ingehuldigd.  Deze
Schoolstraat  is  2  keer  een  1/2  uur  per  dag  van  toepassing  wanneer  de  kinderen  's
morgens tussen 8.15 en 8.45u, woensdagmiddag tussen 12.00u en 12.30u, 's  avonds
tussen  15.00u  en  15.30u  zich  naar  en  van  de  school  begeven.  Wat  betreft  veilig
schoolverkeer een schot in de roos en met goedkeuring van de dorpsraad. Laten we daar
aan denken en er vanaf nu rekening mee houden.
En de Bolderbergse handelaars, de horeca, ijsverkoop, bloemen, kledingzaken, kappers,
bakkers, supermarkten, enz..  zijn niet  bij  de pakken blijven zitten en proberen op hun
eigen manier  hun zaak  te  laten  draaien  en de  klant  zoveel  mogelijk  ter  wille  te  zijn.
uiteraard niet simpel maar zij tonen hun weerstand. Top.
Dat dit coronavirus ons leven heeft veranderd is een feit, en zal dit nog lang beheersen tot
een vaccin daadkrachtig genoeg zal zijn om deze pandemie volledig de kop in te drukken.
Zelfs  onze  dorpsraad  heeft  enkele  malen  online  moeten  vergaderen  omdat  het
samenkomen verboden was. Leuke ervaring maar toch even wennen. Maar de volgende
dorpsraad op 28 september houden we toch liever live in de grote feestzaal van de witte
zaal en dit volledig coronaproof. Aparte tafel per raadslid, mondmaskers tot aan de tafel,
handegels,  geen  dranken  geschonken,  geen  “praatgroepjes”.  Verslag  hiervan  vind  je
verderop in deze Kluizenaer.

Hou het gezond !



Verslag: Dorpsraad Bolderberg:
maandag 28 september 2020

in de Witte Zaal.

Verontschuldigd  of  afwezig:  Debby  Braekers;  Gijs  Dayers;  Jeroen  Myny;  Ruben
Mangelschots;  Francis  Holsteyns;  Ruben Mangelschots;  Jo Martens;  Jim Broux;  Daisy
Verdonck; Katrien Vanoevelen; Alain Gorremans

Aanwezig: Inge Plessers; Jefke Goris; Karine Windmolders; Ludo Steemans; Peter Orens;
Philtjens Roger;  Louis Hauquier;  Marie-  Paule Aerbeydt;  Wendy Remans;  schoolhoofd
Annette Palmers (adviserend) en wijkagent Danny Poelmans (adviserend).

Vergadering werd coronaproof gehouden. Mondmaskers tot op de stoel, ontsmettingsgel,
stoelen apart minimum 2 meter uit elkaar in de grote feestzaal van de witte zaal. Er werd
geen drank geschonken. Apart binnengekomen en vertrokken. Stoelen ontsmet.

1 Het verslag van 29/06/ 2020 werd goedgekeurd.

2 Voorzitter geeft het kasverslag dorpsraad.

3 Wijziging van het dagelijks bestuur:   voorzitter Ludo Steemans, secretaris Roger
Philtjens, Ruben Mangelschots, nieuwe leden: Francis Holsteyns, Peter Orens en
Gijs Dayers.

4 Werkgroep evenementen:   Wegens de onzekere toestand verder niets speciaal te
melden.

5 Werkgroep wonen & bouwen:   Peter meldt dat hij informele gesprekken gevoerd
heeft  met  schepen  Tielemans.  Momenteel  geen  verdere  aanvragen  en
voorbereidingen nieuwbouw-appartementen in Bolderberg. Ingeval een aanvraag
bij het lokaal bestuur binnenkomt wordt dit gecommuniceerd en bekeken. 2de fase
Dellano aan het rondpunt/Galgeneinde zal nog niet voor direct zijn.  eveneens
Galgeneinde tot ingang Bovy. Blijft in de aandacht.

6 Werkgroep mobiliteit:   stand  van zaken door  werkgroeptrekker  Gijs.  (afwezig).
Voorzitter licht Volgende punten toe deze zijn in behandeling.

● Nieuwe zitbanken   pleintje bij bakker & toegangspoort
● Problematiek  irislaan/Zandstraat  :  stand  van  zaken  zie  info  vanwege

mobiliteitsambtenaar.  Er  werd  het  probleem  “oversteekplaats  Vredestraat”
aangekaart en er wordt nog altijd te hard gereden in de Zandstraat als ook in de
Galgeneinde, ondanks de vernauwingen. Ludo stuurt een brief naar schepen Lode
Schops hierover. 

● Natuurlijke grachten:   voorstel inzaaien met bloemen.
● Everzwijnenconcentratie   woonzone  Galgeneinde,  tussen  tennis  en  kanaal.

Toestand verergert. Een zeer groot probleem op de wijk en Bovy, waar momenteel
iedere nacht ergens een tuin/gazon omgeploegd wordt. Wanneer komt hier een
oplossing  voor?  Het  lokaal  bestuur  onderzoekt  met  natuurorganisaties  hoe  dit
probleem aan te pakken.

● Uitrit Delhaize   zichtbelemmering st. Jobstraat?
● Hardrijderij Galgeneinde  . Nummerplaten doorgeven aan wijkagent.



● St.  Jobstraat aanduiding  50/km  uur  bij  Heidestraat/Broederspad.  Geraakt
ingeburgerd.

● Probleem biggenruggen bij afslag Zandstraat voor fietsers. Vraag om deze visueel
te  maken met b.v.  een kleur.  Menige fietser  is  bij  afslaan Zandstraat  hierover
gevallen.

● Vernieuwing deel  Terlaemenlaan tussen parking 69 en opritten autostrade.   De
ontworpen  oplossing  om  het  fietspad  dubbel  langs  1  kant  te  leggen  en
oversteekplaatsen te creëren wordt door de raad unaniem verworpen.

7 Toekomst Bolderberg  :  volgende meeting (online?). Ruben. Zie ook vraag Paul
Coolen "toekomst telt" mail LS>groep. Op deze kar springen?

8 VVDB: Vlaamse vereniging voor dorpsbelangen  : Er gaat op 10 oktober e.k. een
inspiratievergadering  ruimtelijke  ordening  dorpskernen  door  in  de  Muze,
georganiseerd  door  6  van  de  7  dorpsraden  van  Heusden–Zolder,  in
samenwerking  met  de  Vlaamse  vereniging  Dorpsbelangen.  Zie
www.dorpsbelangen.be  .   Alle  deelnemende  dorpsraden  zullen  elk  100  euro
bijdragen voor de onkosten. Wendy Remans is door de vergadering aangesteld
als 1ste vertegenwoordigster van de dorpsraad bij Dorpsbelangen. Voorzitter en
secretaris volgen dit op.

9 WBO-groepen  : geen verder nieuws > Francis.

10 Het plaatsen en inhuldigingsplechtigheid van het naambord “ Zusterkensplein“ is
uitgesteld tot corona het toelaat.

11 Het nieuwe parkeerreglement van Mobilhomes   op de parking aan Bovy begint
zijn vruchten af de werpen, men houdt zich er over het algemeen goed aan om te
parkeren op de aangegeven parkeerplaatsen. Onze wijkagent Danny moet maar
af en toe een opmerking geven aan foutparkeerders. Er is wel een probleem dat
er  een  3-tal  mobilhomes  staan  die  er  hun  vaste  staanplaats  van  gemaakt
hebben, de dienst Toerisme en Danny zoeken hier een oplossing voor.

12 Trage wegen;   Louis; Op zondag 18 oktober e.k.. gaat de dag van de trage wegen
door, meer hierover via www.bolderberg.be.

13 Schoolstraat:   Volgens Annette & Danny een succesverhaal. Hier en daar nog wat
bij te vijlen. De dorpsraad wijst erop dat de Schoolstraat enkel van tel is voor een
half uur, zie geplaatste borden, daarna zijn opnieuw de normale verkeersregels
van toepassing. Dit wordt in de school ook nog eens extra toegelicht omdat het
vrij zijn van verkeer op deze weg, tijdens de aangegeven uren, aanzet tot blind
gebruik wat niet de bedoeling is. Over het algemeen is men heel positief over
onze  Schoolstraat.  Er  zullen  nog  de  nodige  stickers  op  de  weg  worden
aangebracht, ook in andere bepaalde straten naar de school.

14 Eikenbomen in de Reeënlaan:   zijn nog altijd een probleem: de inwoners worden
ouder, er zijn verschillende oudere alleenstaande vrouwen die de vallende eikels
en takken niet  meer de baas kunnen.  Naar wij  hebben vernomen zouden de
gemeentelijke diensten vroeger beginnen met het borstelen van de straten en dit
meermaals in het najaar. Maar we blijven aandringen om deze bomen zo vlug
mogelijk  te  verwijderen  wegens  het  omhoog  komen  van  de  afvoergeulen  en
beschadiging van het asfalt van de weg.

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


15 Fietsersbond H-Z:   op uitnodiging van de voorzitter  Paul  Coolen zal  voorzitter
dorpsraad deel uitmaken van hun stuurgroep.

16 Op zaterdag 14 november 2020 zal er een afhaal- eetdag doorgaan ten voordele
van de Witte Zaal in samenwerking met de school. Dit ter vervanging van onze
jaarlijkse  eetdag.  U  zal  hier  in  de  loop  van  oktober  een  uitnodiging  voor
ontvangen via school en via briefing aan huis.

17 Cafétaria sporthal: enkele inwoners van Bolderberg hebben via de voorzitter aan
de dorpsraad gemeld dat men aanvoelt niet meer zo welkom te zijn.

18 Er zijn verschillende  vragen van onze oudere jeugd binnen gekomen om een
jeugdhuis op te richten in Bolderberg.  Jeugdhome in Bolderberg?  Jongeren
moeten  ook  in  eigen  dorp  een  plaatsje  kunnen  hebben  waar  ze  met
leeftijdsgenoten iets kunnen doen; iets drinken, kaartje leggen, kickerspel, darts,
muziek,...  een  ontmoetingsplaats.  Modaliteiten  te  bespreken;  2x  per  maand,
alleen  vrijdag  &  zaterdag,  ...  Wat  zijn  locatie  mogelijkheden?  Oude  pastorij?
Klooster? Kleine zaaltje  witte  zaal? ruimte in  de nieuwe school? een van de
gebouwtjes  op  Bovy?  Kelder  holidayshopping?  Hob-Unit,  kleuterschool  na
nieuwbouw, iets bijzetten aan de tennis. Na overleg raadsleden vindt men het
kloosterke een goede suggestie; centraal en apart gelegen, mits toelating door
de  beheerders/eigenaars.  Onze  werkgroep  wonen  &  bouwen  zal  de  nodige
contacten leggen. 

19 Er werd een vraag gesteld of er interesse is voor het oprichten van volkstuintjes
in  Bolderberg,  maar  de  raad  dacht  dat  er  voorlopig  geen  interesse  voor  is.
Meeste raadsleden vinden dat  er  hier  geen directe behoefte  aan is,  daar  de
meesten  een  eigen  tuin  hebben.  Mogelijk  later  indien  er  meer
appartementsblokken gebouwd zijn.

20 Roger  vermeldt  dat  op  zaterdag  14  november  2020  er  een  afhaal-  eetdag
doorgaat ten voordele van de Witte Zaal in samenwerking met de school. Dit ter
vervanging van onze jaarlijkse eetdag. U zal  hier in de loop van oktober een
uitnodiging voor ontvangen via school en via briefing aan huis.

Voorzitter meldt dat hij alle verenigingen en clubs zal aanschrijven om alle in te
richten eetdagen en andere festiviteiten op te lijsten zodat men kan vermijden om
sommige evenementen te kort bij elkaar of in hetzelfde weekend te laten plaats
vinden.

21 Volgende  dorpsraad  en  open  dorpsraad  (publiek  toegankelijk) zal
doorgaan op maandag 7 december 2020 als corona het ons toelaat.

Ludo Steemans, voorzitter & Roger Philtjens, secretaris
Bolderberg 30 september 2020.



Circuit Zolder, wat is hier veranderd?

Onlangs hadden we, Ludo Steemans als voorzitter van de Dorpsraad en
Francis  Holsteyns  als  stichter  en  eigenaar  van  jullie  website
www.bolderberg.be     een  aangenaam  gesprek  gehad  met  David

Vanderbeek en de nieuwe directeur van Circuit Zolder
Harry Steegmans (links op de foto). 

De nieuwe directeur is de 49-jarige Harry Steegmans
woonachtig  in  het  Antwerpse  maar  met  roots  in
Limburg meer bepaald, Diepenbeek en Hoeselt. Hij is
de trotse vader van 2 prachtige kinderen van 6 en 8
jaar.  Door  zijn  voormalige  jobs  in  de
bouwmaterialenwereld en zijn ervaring als Belcar-rijder
in  de  24  Uur  van  Zolder  in  2007,  waar  hij  tweede
eindigde  met  aan  zijn  zijde  de  legendarisch  Albert
Vanierschot, is hij de geknipte persoon voor deze job.

Harry heeft zeker bakken ervaring en niet alleen in marketing en management maar ook
als ex-piloot. Hij weet wat beide partijen willen. Het circuit als organisator enerzijds en de
piloot  als  deelnemer  anderzijds.  Als  autoliefhebber  en  piloot  kent  hij  dan  ook  de
geschiedenis van Circuit Zolder van de andere zijde.

Als nieuwe directeur is hij echt verrast door het werk dat er de laatste jaren verricht is
geweest door de vorige directeur Sven Prybilla en zijn gemotiveerd team. Denken we
hierbij  maar  aan  de  Nascar,  DTM,  wereldkampioenschap  BMX,  de  velodroom  voor
topwedstrijden, het vernieuwde asfalt  en de geluids- en camera-installatie. Harry wil  er
werk  van  maken  dat  de  gewone man/vrouw met  een  klein  budget  de  kans  krijgt  om
zijn/haar eerste stappen te zetten in het racegebeuren. Hij  wil  dan ook inzetten op de
trackday’s van Andy Jaenen zodat de autoliefhebber via een trackday bij  Skylimit events
goedkoop kan kennis maken met het rijden op een circuit, al of niet met de eigen auto.
Ook voor bedrijven zijn er verschillende mogelijkheden om een aangepaste teambuilding
te doen.

Tevens wil hij nog meer inzetten om activiteiten zoals het  fietsverhaal met Marc Wauters,
de trekker van de Velodroom, BMX kampioenschappen, de cyclocross, een familiedag,
enz.

Volgens Harry moeten we het circuit blijven op de kaart zetten in Limburg evenals in de
ons omringende provincies en zelfs landen. Hij hoopt dan ook niet alleen op een goede
samenwerking met de plaatselijke dorpsraden en de gemeente maar ook op een goede
samenwerking met de Provincie Limburg en het gewest Vlaanderen. Hij doet dan ook een
warme oproep aan de dorpsraden, de gemeente, de Provincie Limburg en het gewest
Vlaanderen,  vooral  aan  Limburgs  minister  Zuhal  Demir,  om  het  circuit  mee  te
ondersteunen en uit te dragen. De positieve effecten die het succes van het circuit hebben
overstijgen het domein. Hotels, restaurants, winkels, toeleveranciers en verenigingen ze
pikken allemaal een graantje mee van onze evenementen zo vertelt hij. Het circuit is met
meer dan 150.000 bezoekers per jaar een belangrijke toeristisch en economische motor in
Limburg en Vlaanderen.
Voor het verdere programma moet je even proberen online te gaan (indien geen laptop
even bij een maat vragen of tablet of smartphone) naar de website van het circuit zeker
om de laatste stand van zaken te kennen. https://www.circuit-zolder.be/

Hou het gezond !

https://www.circuit-zolder.be/
https://www.skylimitevents.com/
http://www.bolderberg.be/


Stand van zaken aangaande de mobiliteit
bloemenwijk-Zandstraat-Irislaan-Wolverik

Een korte resumé, stand van zaken na de participatieraad van 11 februari 2020 i.s.m. met
de specialisten van LaMA, wat intussen gebeurd is en wat nog in de steigers staat. Tekst
ontvangen van de mobiliteitsambtenaar lokaal bestuur.

Voor  het  inrichten  van  een  veilige  fietsoversteekplaats  in  de  Zandstraat,  werd  een
procedure  opgestart  bij  de  provincie  Limburg  zodat  de  gemeente  voor  een  gedeelte
aanspraak  kan  maken  op  subsidies.  De  aanvraag  werd  positief  beantwoord  en  de
gemeente zat  al  een aantal  keren samen met de ontwerper  en de provincie  voor  het
ontwerp.  Het  is  de  bedoeling  om  de  fietsoversteekplaats  ter  hoogte  van  kruispunten
Irislaan/De Slogen en Vredestraat/Waterlozenstraat op korte termijn uit te voeren, daar is
budget voor voorzien in de begroting van de gemeente. De fietspaden voor de rest van de
Zandstraat worden ook nu al mee bekeken in overleg met de provincie, maar zal pas later
worden uitgevoerd zodra het budgettair mogelijk is.

In de hele wijk werden intussen poortjes geplaatst, een zone 30 en plaatselijk verkeer
ingevoerd. Het voorstel uit de participatie om een tweerichting fietspad in te richten in de
Irislaan (cfr. Schobbenberg) bleek na bijkomend onderzoek niet mogelijk omdat de weg te
smal is. Bij het ontwerp van het kruispunt van de Irislaan met de Zandstraat wordt bekeken
hoe de fietsroute vanuit de oversteekplaats op een logische en veilige manier kan verder
lopen in de Irislaan en hoe het sluipverkeer er kan worden afgeremd.

Daarnaast is er door de technische dienst een project opgestart voor het aanleggen van
riolering  in  de  Heidestraat,  Irislaan  en  Anjelierenlaan.  Er  zijn  hiervoor  subsidies
aangevraagd bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Zodra dat is goedgekeurd, wordt er een
studiebureau aangesteld  en  een ontwerp  uitgewerkt.  Dat  geeft  ons de kans om deze
wegen structureel te herinrichten met aandacht voor de fietser en het lokaal verkeer.

In een overleg tussen de gemeente Heusden-Zolder en het kabinet van minister Lydia
Peeters werden de maatregelen uit de participatie en de vraag naar een oplossing voor
het kruispunt Sint-Jobstraat / Zandstraat (rotonde) toegelicht.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal een trajectcontrole installeren in de Sint-Jobstraat
– Stokrooieweg tussen Bolderberg en Stokrooie. De exacte locatie van de ANPR-camera’s
worden momenteel bepaald.

Tijdens de participatie werd afgesproken dat de genomen maatregelen samen zouden
worden geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Zodra Covid-19 dit terug toelaat, zal dit
georganiseerd worden. In tussentijd zal de gemeente alvast tellingen uitvoeren zodat een
objectieve evaluatie mogelijk zal zijn.

Nogmaals onze oproep aan iedereen om de aanwezige maximum snelheidsborden en
verdere aanduidingen te respecteren, maar een kleine moeite, zodat we een veilig dorp
voor de fietsers en kinderen hebben die veilig en gezond naar en van de school kunnen
rijden.

Bedenk  dat  er  zeer  regelmatig  snelheidscontroles  gehouden  worden,  zeker  in  de
Zandstraat. Men weze gewaarschuwd....

Hou het gezond !



Een fietstocht van ± 25 km met vertrek aan het Openlucht zwembad Kerkstraat 96 Viversel
om 13h45 uur en een tweede groep om 14h15. Deelname op voorhand registreren via de
gemeente met een max. van 20 personen per groep.
Inl:     mobiliteit@heusden-zolder.be   of via telefoon 011/80.82.18

Gezinswandeling (buggyvriendelijk ) van ± 4 km met vertrek aan De Val Kerkstraat 106
Viversel om 14 uur en een tweede groep om 14h30. Deelname op voorhand te registreren
via de gemeente met een max. van 20 personen per groep. 
mobiliteit@heusden-zolder.be of via telefoon 011/80.82.18

Grenswandeling van ± 13 km met vertrek Vrunstraat 109 Bolderberg om 13 uur en tweede
groep om 13h30. Deelname op voorhand te registreren via de gemeente met een max.
van 20 personen per groep.
De wandeling eindigt Jeugdlaan 114 Viversel, indien nodig worden de wandelaars terug
naar de startplaats gebracht. 
mobiliteit@heusden-zolder.be of via telefoon 011/80.82.18

 

mailto:mobiliteit@heusden-zolder.be
mailto:mobiliteit@heusden-zolder.be
mailto:mobiliteit@heusden-zolder.be


Fietsen of wandelen in Bolderberg

Beste dorpsgenoten of aangelanden. We kunnen ons de vraag stellen waarom altijd de
auto  gebruiken  voor  korte  afstanden,  zeker  in  ons  eigen  mooi  dorp.  Akkoord,  er  zijn
momenten dat het niet anders kan omdat we wat te vervoeren hebben dat met de fiets of
te voet niet gaat. Maar…, hoe dikwijls rijden we een paar 100 meters,  0,5 of 1 km met de
auto om naar de bakker,  kapper,  supermarkt,  horecazaak of Bovy te gaan. Of om de
kinderen  naar de school te brengen enz. Terwijl we sneller en gezonder bezig zijn als we
de fiets bovenhalen of te voet gaan, waarbij we kans maken om nog eens iemand tegen te
komen of  te  zien en vooral,  we aan geen luchtvervuiling doen.  Onthaasten,  meer tijd
nemen voor uzelf, gezin of de kinderen. Ook heel belangrijk om lokaal te winkelen zodat
onze handelaars en horecazaken hier ook hun voordeel mee doen.
Wandelen op domein Bovy, de bossen in of een trip naar de Kluis, toch heerlijk….
Zelfs via de trage wegen kan je naar een ander kerkdorp fietsen of wandelen door bossen
en landerijen. Deze wegen zijn makkelijk online terug te vinden, of even aan de ouderen
van ’t dorp vragen.
Intussen is er een fietsbond in H-Z die actief ijvert om het fietsen te promoten en om de
infrastructuur te laten verbeteren zodat het veiliger wordt, vooral langs de drukke banen.
Onze dorpsraad ondersteunt zulke initiatieven en dit  zeker omdat onze schoolkinderen
veilig naar school zouden kunnen of wandelen. Het gaat erom dat we algemeen veiliger
kunnen fietsen.
Dus kleine moeite, gebruik meer de fiets en ga meer te voet!  Hou het gezond!

C  oronaregels  

Laten we ééndrachtig samenwerken, niet kijken of ons niet krenken met
wat anderen doen, probeer ze te overtuigen, maar om deze beestjes weg

te krijgen gaan we minstens de  zes gouden regels moeten volgen en toepassen. Ter
herinnering, het gaat om de volgende regels: 

1-Het respecteren van de hygiëneregels;
2-Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen;
3-Aandacht hebben voor kwetsbare personen;
4-Afstand houden (1,5m);
5-Nauwe contacten beperken;
6-De regels inzake bijeenkomsten respecteren.

Hou het gezond !



Everzwijnen in Bolderberg, woonwijken tussen circuit en Bovy

Het is al een tijdje bezig, menige bewoners uit de Galgeneinde, Reeënlaan, Hertenlaan,
Patrijzenlaan,  Meeuwenlaan,  Reigerslaan,  Hindenlaan en andere lanen hebben al  een
tijdje gemeld dat vooral ‘s nachts kudde everzwijnen de tuinen erg teisteren en omwoelen.
Onze redactie Bolderberg.be heeft dat al enkele keren doorgegeven aan de gemeentelijke
diensten en vragen de mensen wanneer ze dit zien of ondervinden dit ook te doen, best
via  de  meldingskaart  te  vinden  via  de  link
https://www.heusden-zolder.be/klachtenformulier.

Een bewoner vertelt:

De buurtbewoners voelen zich niet meer veilig in eigen buurt. “Vooral ’s avonds is dat het
geval”,  “’s Avonds ga ik niet meer wandelen, want ik ben al twee keer geconfronteerd
geweest met de everzwijnen. Toen ik de hele familie tegenkwam, had ik wel schrik. Ik
vrees ervoor dat wandelaars niet meer veilig kunnen wandelen en dat er ongevallen gaan
gebeuren.”

“Volgens  mij  zijn  de  dieren  in  een  trechter  tussen  de  autosnelweg  en  het  kanaal
terechtgekomen en geraken ze er niet meer weg”. “Ik heb veel respect voor de natuurlijke
habitat  van de dieren,  maar dit  kan niet  blijven duren.  Het  probleem moet structureel
aangepakt worden. Ik vind niet dat men zomaar een slachtpartij moet organiseren, maar
ze moeten de situatie onderzoeken en alternatieven af toetsen. Ik heb hiervan ook melding
gemaakt bij het gemeentebestuur en ze hebben daar positief op gereageerd.”

Vorige week vrijdag hebben we voor de derde keer bezoek gekregen. We hebben dan ook
onmiddellijk melding gemaakt bij het gemeentebestuur. Ze hebben ons beloofd dat ze de
situatie  zullen  bespreken  met  de  betrokken  instanties.  Wij  overwegen  nu  om  een
omheining te plaatsen in onze tuin. De vraag is of dit de beesten zal tegenhouden om
terug te komen. Bij een van onze buren hebben ze de omheining naar boven geduwd. Ook
hun  tuin  is  volledig  omgewoeld.  Daarbij  zal  het  probleem  na  het  plaatsen  van  een
omheining verschuiven naar andere wijken en tuinen.”

Ook op Domein Bovy hebben de everzwijnen beschadigingen aangebracht. Burgemeester
Mario Borremans roept op om steeds melding te maken. “Wij sturen de meldingen door
naar Agentschap Natuur en Bos en vragen hen om actie te ondernemen. Deze week
hebben we een overleg met hen gepland. Daar zullen de problemen met everzwijnen in
Bolderberg ook besproken worden.”

Hou het gezond !

https://www.heusden-zolder.be/klachtenformulier


Klein teater Bolderberg oefent nieuw theaterstuk in en
heeft officieel de titel Koninklijk ontvangen!

In deze bizarre coronatijden blijft het gezelschap Klein teater Bolderberg niet bij de pakken
zitten !
En ze zijn begonnen met oefenen. De eerste repetities, van een nieuw stuk, zijn al reeds
ingeoefend. Dit gebeurde natuurlijk Covid-19 proof. Wij hopen jullie dit stuk in januari 2021
te kunnen brengen. Wordt vervolgd.

En… Klein teater Bolderberg mag zich "KONINKLIJK" noemen.

Waauw,  wegens  het  50-jarig  bestaan  van  onze  toneelvereniging  heeft  het  de  koning
behaagd om aan klein teater Bolderberg de titel toe te kennen van "KONINKLIJK",  wat
een hele eer is voor al het fantastisch werk van de voorbije jaren.

Een geweldige en welgemeende proficiat aan alle bestuursleden en werkers achter
de coulissen, alle acteurs en regisseurs die al die jaren nauw samengewerkt hebben
en mooie leuke theaterstukken ten beste hebben gegeven.

Met velen hebben we er jaarlijks van genoten, gelachen en kijken we uit naar de volgende
opvoering in de maand januari 2021. Doe zo verder, minstens de volgende 50 jaren.

Hou het gezond!



Nieuws van scouts Bolderberg.

Eindelijk is het zover! De scouts is zaterdag 3 oktober terug van start gegaan en wat zijn
we blij dat we onze leden konden terug zien! We zijn allemaal enthousiast dat, ondanks
Covid-19, onze activiteiten mogen doorgaan. Het zal allemaal een beetje anders verlopen
dit jaar, maar we gaan er een top jaar van maken! 
– Iedere groep is zaterdag 3 oktober zijn leiding te weten gekomen. Dit was bij iedere
groep anders. Zo zijn de kapoenen zaterdag op schattenjacht geweest. Ze moesten naar
het  Heidestrand wandelen want  dat  was het  eiland  waar  de  schattenjacht  begon.  De
piraten (hun leiding) werden aangevallen door slechte piraten, hun schip was gezonken en
ze waren vermist. De kapoenen moesten de vermiste piraten zien terug te vinden. Aan de
hand  van  de  schatkaart  konden  ze  de  vermiste  piraten  terugvinden.  Wanneer  ze  de
piraten gevonden hadden, gingen ze samen op zoek naar een schat.  Ze moesten het
eiland overvaren met bootjes en vonden de schat!
– Bij de welpen gaat het dit jaar nog iets anders verlopen dan de afgelopen jaren. Ze zijn
gesplitst in 2 groepen namelijk de Alba’s en Orions. Hun leiding is ook verdeeld over deze
2 groepen. De Alba leiding bestaat uit 5 leden en de Orion leiding uit 4. Voor de eerste
activiteit zijn de welpen op zoektocht moeten gaan naar hun nieuwe leiding. Aan de hand
van puzzels kregen ze een locatie ergens in Bolderberg te zien en wisten ze waar ze
naartoe moesten. Gelukkig had hun leiding zich nog extra goed vermomd. Ze hadden
dierenpakken aangetrokken en zich  verstopt  op  hun locatie.  Wanneer  de  welpen hun
leiding  hadden  gevonden  zijn  ze  terug  naar  het  lokaal  gegaan  om  nog  leuke
kennismakingsspelletjes te spelen.
–  De  jonggivers  zijn  zaterdagavond  op  een  sluipzoektocht  geweest.  Hun  leiding  zat
verstopt in de bossen van de Kluis. Aan de hand van raadsels konden ze steeds dichter bij
een van de leiders komen. Één voor één vonden ze een nieuwe leiding. De jonggiver
leiding bestaat uit 9 leden waarvan 7 jongens en 2 meisjes. Hun sluipzoektocht eindigde
aan onze lokalen. Ze sloten samen de activiteit af met een gezellig kampvuur.
– De givers werden vrijdag avond in 3 groepen opgesplitst en gedropt ergens in Hasselt,
Heusden-Zolder of Lummen. Ze hebben een stevige wandeling gemaakt van 7,5km en
onderweg kregen ze verschillende leuke opdrachten doorgestuurd. Ze moesten dansjes
doen,  gedichtjes  schrijven,  een  piramide  bouwen,…  Wanneer  ze  een  opdracht  goed
hadden uitgevoerd mochten ze een vraag stellen aan de leiding. Deze vraag moest dan
gaan over hun nieuwe leiding zodat ze eigenlijk konden raden wie hun leiding was.  Hun
wandeltocht eindigde op de Kluis, waar ze dan ook hun nieuwe leiding te zien kregen.
–  De  jin  werd  voor  hun  eerste  activiteit  meteen  op  de  proef  gesteld.  Ze  gingen
vrijdagavond op een heuse dropping om te ontdekken wie hun leiding is. Met een visgraat
en een reeks  opdrachten gingen ze  op zoek  naar  hun  leiding.  Op  het  einde van de
dropping moesten ze een aantal sleutels opduiken waarmee ze kistjes konden openen
met hierin hints over hun leiding!
– De eerste activiteiten zijn al zeer goed verlopen! We kijken al uit naar de rest van het
jaar!!
– Vergeet zeker niet op onze Facebook pagina ‘Scouts bolderberg’ te kijken. Hier kunnen
jullie foto’s vinden van onze activiteiten, maar ook evenementen die we organiseren.
– Ons eerst volgend evenement is de spaghettidag. Helaas mogen we jullie dit jaar niet
verwelkomen op het Heidestrand, maar dat houdt ons niet tegen om lekkere spaghetti te
maken. We gaan dit jaar namelijk de spaghetti naar jouw thuis brengen, dus aarzel niet
om jullie  in  te  schrijven!  Jullie  kunnen dit  evenement  op Facebook terugvinden,  maar
hieronder vinden jullie ook een link terug van de inschrijving.
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScJJLbsOGZHLunuuq0PyQR3K6h  A8dVQ5_OEd  3rDQ6HTPusgUg/viewform?  
fbclid=IwAR0sb7PTOPiEGcwzuY64KH0kSYNzZA6bMJb0w-CpwKiVv9lq8QZUjN7uiJQ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJJLbsOGZHLunuuq0PyQR3K6hA8dVQ5_OEd3rDQ6HTPusgUg/viewform?fbclid=IwAR0sb7PTOPiEGcwzuY64KH0kSYNzZA6bMJb0w-CpwKiVv9lq8QZUjN7uiJQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJJLbsOGZHLunuuq0PyQR3K6hA8dVQ5_OEd3rDQ6HTPusgUg/viewform?fbclid=IwAR0sb7PTOPiEGcwzuY64KH0kSYNzZA6bMJb0w-CpwKiVv9lq8QZUjN7uiJQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJJLbsOGZHLunuuq0PyQR3K6hA8dVQ5_OEd
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJJLbsOGZHLunuuq0PyQR3K6h
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJJLbsOGZHLunuuq0PyQR3K6h


De redactie wenst jullie allen een coronavrije
herfst en winter.


