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Bolderberg op zijn mooist, bekijk de video, klik hier

De dorpsraad brengt de vernieuwde gemoderniseerde

Kluizenaer

als een

NIEUWSBRIEF.

Je vindt er de dorps-gebonden items maar ook relevante
informatie en tips van onze gemeente H-Z, en verdere algemene informatie van
verenigingen, overheden, gebeurtenissen waar dit nodig is.
Onder deze link vind je het laatste verslag dorpsraad van 8 juni 2021.
Wij gaan nieuws en informatie brengen in een nieuwsbriefstijl die vlot en snel te
lezen is met links naar relevante info. Kijk zeker ook regelmatig naar onze
website. 3-maandelijks wordt een papieren samenvattende versie uitgebracht voor
diegene
die
dat
wensen.
Op
te
geven
via
het
mailadres
kluizenaer1970@gmail.com.
Wil je de digitale nieuwsbrief iedere maand automatisch ontvangen? ga naar
www.bolderberg.be en schrijf je bovenaan in met de rode knop.

De coronacrisis hakt er ferm in !
Voor onze handelaars, KOOP
LOKAAL ! Lees meer via deze link

Laten we ons vaccineren zodat we ons eigen
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kunnen beschermen. lees meer op de website
gemeente en de FOD website
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Dorpsraad en BHV organiseren de 1ste
fotozoektocht ism. dienst toerisme H-Z.
2 jonge dames, Alina & Keyleigh, van 14 jaar uit
ons dorp zijn de bezielers en bedenkers van 3
zeer mooie zoekwandeltochten met het
fototoestel of smartphone bij de hand... Lees
meer via onze website of lees meer de website
rond de wandelzoektocht. Of de facebookpagina.
Je vindt daar alle info.

Terug naar buiten op een veilige manier ! De
dorpsraad en BHV gaan zondag 3 oktober 2021
met de bolderbar van Jeroen Myny en Natalie,
waarvoor grote dank, door de straten en stoppen
op een 6-tal plaatsen. Hier presenteren we de 3
Bolderbergse lekkere bieren en een aantal
frisdranken gratis aan de inwoners. Lees meer.

De kinderen en het lesgevend team en directie
zijn met een deugddoende vakantie. Surf even
naar de website van de school voor mogelijk
nieuwe informatie. klik hier.
De school, dorpsraad en de fietsersbond van H-Z
hebben een werkgroep samengebracht om een
fietspooling op te zetten om straks vanaf 1
september de fietsende schoolkinderen veilig
naar en van de school naar school of huis te
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laten fietsen, naast en tussen het toch wel drukkeTranslate
verkeer in Bolderberg.

Belangrijk: We zoeken enkele vrijwilligers,
geëngageerde mensen die dit over een
beperkte periode en dagen per week willen
doen zo een groep fietsers begeleiden. Je
leest er alles over via deze link.

Graag jullie aandacht. Laten we ons, wanneer we met
de auto door de straten van Bolderberg gaan rijden,
zeker in de schoolzone en van en naar school, de
opgelegde maximum snelheden respecteren. Denk aan
de fietsende mensen, en ZEKER DE KINDEREN. Lees
meer.

K. Bolderberg FC: start voetbalseizoen 20212022.
Lees meer.

Wil je graag op de hoogte blijven
van de activiteiten op Circuit
Zolder? Via deze link vindt u de
meest actuele dagelijkse kalender
van Circuit Zolder:lees meer. Bij
vragen aarzelen zeker niet ons te
contacteren via de burencontactlijn
011 85 88 91.
* DTM: 6-8 augustus 2021.tickets
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september 2021. tickets online
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beschikbaar
* 24 uur van Zolder weekend 25 &
26 sept 2021.
* Voor de kalender resterende
maanden 2021 lees
En volg de verdere ontwikkelingen
rond de bouw van de nieuwe
velodroom.
Ook de Vlaamse wielerschool ,
geleid door oud-kampioen Marc
Wauters , is actief binnen het circuit.
Ben je een jong talent? lees meer op
de website.

Surf gerust is naar de gemeentelijke
website. Je vindt daar heel veel
informatie nodig in het dagelijks
leven, en van leuke dingen die
georganiseerd gaan worden.
Website H-Z

Nieuws van FERM Bolderberg vindt u via hun
FB pagina

Nieuws gezinsbond Bolderberg vindt je via hun FB
pagina

Fietsen is gezond. Kijk is naar de FB pagina en
website van de fietsersbond van H tot Z. Meer
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De scouts van Bolderberg zitten volop in hun
jaarlijkse kampen.
lees meer op hun FB pagina.

BIEREN IN BOLDERBERG...om trots op te zijn Lees meer

De dorpsraad van Bolderberg wenst alle inwoners en
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iedereen nog een zalige verderzetting van de
Translate
vakantietijd. En hou het veilig, zeker als je naar het
buitenland vertrekt. Lees steeds de laatste info over het
land waar je naartoe trekt.
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