


Cursiefje
Je staat verstomd hoe de wijze waarop men de inwoners in een dorp informeert kan
veranderen op een mensenleven. Ik heb nog de tijd meegemaakt dat men buiten aan
de dikke eik, hier voor de kerk, de voetbalmatch van de zondagnamiddag ophing.
Daar hingen wij dan een transfo-bel bij, die afging als de mis uit was.
Of iedereen dat gehoord en gezien had? Natuurlijk, iedereen moest naar de mis elke
zondag.
Bovendien riep de pastoor vanaf de preekstoel nog eens extra af welke match er
gespeeld werd.
Dat was leven in het dorp.
Voor de rest was er zo goed als niets te doen. Toneel, eens per jaar, betekende een
vol huis en  vereiste ook zelf geschreven affiches gaan uithangen in alle winkels en
café 's.  Bovendien,  iedereen kende iedereen,  dus mond aan mond reclame was
vanzelfsprekend.
Bij de jaarlijkse motorcross moest bijna iedereen helpen, daar was je sowieso bij.
De anderen hoorden het wel.
Dan kwam de tijd van de “Kajobakrant” de huidige “kluizenaar”, soms meer dan 20
blz., gratis bedeeld in elk huis, gedrukt op school, verdeeld door de jeugdclub. De
informatie binnen het dorp veranderde drastisch. Iedereen wist zowat alles en sprak
ook over  alles mee.  Het  was bovendien een drukkingswapen naar  gemeente en
parochie  toe.  Het  was  zeker  de  ruimste  infobron  die  je  kon  bedenken.  Maar
onbetaalbaar op de duur!
En dan komt de nieuwe tijd binnen waaien. Met websites als  www.Bolderberg  .be  
(Francis) met nieuws van de dag  en Facebook met “ Gei zet van Bolleberg” (Patrick
Swinnen) lagen de nieuwe sociale media wagenwijd open met info ”à la minute”.
Bovendien konden de bewoners per omgaande reageren en kwam elk onderdeel
goed uit de verf. Deze media zijn  hier een succes en gaan nog steeds in stijgende
lijn,  met  honderd  per  trimester,  zodanig  dat  we  meer  vaste  lezers  hebben  dan
inwoners in Bolderberg.
Als je enkel maar de gecondoleerde teksten  ziet bij een begrafenisbericht, is dat
zeker een positief effect van de sociale media. En dat er ook negatieve aspecten aan
verbonden  zijn,  so  what,  bij  huwelijken  zijn  die  er  ook  !
MG       

http://www.Bolderberg/


Wandelen in H-Z: langs de sporen van de mijn.
De eerste dag van de maand gaan we traditioneel op wandel door Heusden-Zolder.
Vandaag neemt Stefan Was ons op sleeptouw voor de mijnarchitectuurwandeling.

De folder daarvoor, en die is echt
wel  nuttig,  kan  gratis  afgehaald
worden in ZLDR Luchtfabriek. De
wandeling  is  ongeveer  9,5  km
lang,  en  loopt  nagenoeg
helemaal over verharde wegen,
dus ook geschikt voor rolstoel of
kinderbuggy.
Je  vertrekt  aan  ZLDR
Luchtfabriek  en  volgt  de  grijze
paaltjes  met  de  rode  driehoek.
Vanop het  Marktplein  krijg je al
meteen  een aantal  (al  dan niet)
gerestaureerde  gebouwen  te
zien:  zoals  de nieuwe Muze,  de
Monnoyerschouw en watertoren,
de  Centrale  (Watt17),  de

Kringwinkel,  de  badzaal,  het
Groot  Magazijn,   enz.  Langs
het Dodenhuisje
gaat het naar de Koolmijnlaan,
via  het  zebrapad  wandel  je
langs  de  3  vroegere
directeurswoningen  (met
Villa  Zwart  Goud),  en  een
logementhuis.  Dan  gaat  het
richting  Helzoldstadion  en  zo
naar  de  Naaldert.  Het
Weyerkesbos  rechts  volgen
over  het  bospaadje  (kan  ook
links  over  het  verharde
weggetje  voor  rolstoel  of
buggy).  Voorbij  het  Rode
Kruisgebouw  met
fitnesstoestellen, kom je langs
het Brilonplein met de symbolische kolenwagon en dan loop je over de Koolmijnlaan
tot  Onder de Poort. Dit  straatje even doorlopen tot  aan een klein wegje rechts dat
naar  de Waterleidingstraat  leidt  en vervolgens weer de Koolmijnlaan en  Religieuze
straten.  Bijna aan de Aldi staat een rode driehoek, die wijst je de straat over om de
Koolmijnlaan,  in  de  andere  richting,  af  te  lopen.  Daar  neem  je  de  afslag  naar
Mommeplas,  langs het gebouw van St.-Vincentius, en zo terug de Koolmijnlaan op.
Die volg je tot aan de 7 septemberlaan, daar ga je  in en dan onmiddellijk rechts de
Polenstraat  in.  Via  het  St.-Barbarabeeld,  beschermheilige  van  de  mijnwerkers,
stappen we verder richting Rond Punt, slaan we de Minderbroedersstraat in (Huis van
het Kind – Speleotheek) tot voorbij  het St.-Franciscuscollege met het beeld van St.-
Franciscus.  De  Grauwzustersstraat  brengt  ons  in  de  omgeving  van  het  St.-
Franciscusziekenhuis terwijl  we  in  de  Pastoor  Paquaylaan  het  kerkhof  van
Berkenbos passeren met wat verder links de verbouwde Marokkaanse moskee. Hier
slaan we rechts, de Watertorenstraat, en dan weer rechts de Minderbroedersstraat in.
Voorbij  het sportterrein van SFC aan het kruispunt links afslaan.   De Gasthuisstraat
brengt ons naar de Koolmijnlaan richting grote rotonde, waar we links aanhouden via



de  Mijnwerkerslaan  tot aan de gebouwen van CVO De Verdieping, de Muze en de
nog te restaureren schachtbok.



Jubileumjaar voor Klein Teater Bolderberg.
Ook na negenenveertig jaar zijn de leden, spelers en medewerkers het nog niet moe.  Er
wordt met man en macht gewerkt aan het komende “Jubileum-seizoen”. 

De  aanvraag  om  als  toneelvereniging  erkend  te  worden  als  “Koninklijk”  is  naar  de
kabinetschef van onze Vorst verstuurd.  Die titel krijg je pas indien je kan aantonen dat je
als  vereniging  minstens  vijftig  jaar  lang  bestaat  en  iets  voor  het  volk  hebt  kunnen
betekenen.  Exact hetgeen Klein Teater Bolderberg altijd beoogd heeft.  Voor ons volk iets
brengen waar men in gezellig samenzijn van kan genieten. 

Zonder de titel van het stuk al te verklappen kunnen we al meegeven dat we voor dit
jubileumjaar een grote cast van spelers hebben kunnen optrommelen die weer het beste
van zichzelf zullen geven.  Het stuk zelf gaat over de dochter van een notaris waar een
“goede” partner voor moet worden gevonden.  Zelf ziet zij het niet zo zitten en ze probeert
dan ook haar  uiterste  best  te  doen om het  opgezette  spel  te  doen mislukken.   Veel
obstakels en misverstanden voor haast ieder personage.  Als dit maar goed komt…

Alle voorstellingen vinden plaats  in de Witte Zaal van Bolderberg.  Binnenkort meer!



Druk jaar voor de reus van Bolderberg is nog
niet achter de rug !

Onze reus, Kluizenaar Lambert Hoelen, heeft een druk jaar achter de rug en het is nog
niet gedaan.

In de loop van de voorbije
maanden  waren  de
gildeleden en de reus op
bezoek  bij  de  derde
klassers  van  de
Basisschool.
Op  zondag  12  mei  2019
was reus Lambert Hoelen
present  bij  de
Reynaertfeesten  in
Beveren-Waas  en  op
zondag 2 juni 2019 stapte
hij  trots  mee  op  in  de
historische  reuzenstoet  in
Maastricht.   Of  dat  nog
niet genoeg was zagen de
inwoners  van  Bolderberg
hun  reus  terug  op  het
schoolfeest  van  zondag
16 juni.  
Verder  vergezelde  hij  op  7  juli  zijn  collega  reus  Tijl  Uilenspiegel,  uit  Boekt,  op  de
Guldensporenviering aan 't Bergske in Zolder. 

De apotheose van de zomer was zeker op de Nationale Feestdag zondag 21 juli toen de
reus van Bolderberg 14 collega-reuzen mocht ontvangen tijdens het eerste reuzenfestival
op het  domein Bovy.  Lambert  Hoelen trad er  op als gastheer.   Het  werd een  reuze
succes.  Niet alleen de aanwezige reuzen waren erg tevreden over de hartelijke ontvangst
en de goede organisatie van het evenement maar ook de vele honderden kinderen die
meededen  aan  de  reuzenzoektocht  waren  laaiend  enthousiast.  Uit  de  ingevulde
formulieren bleek dat de meeste kinderen uit  Heusden-Zolder en vooral uit  Bolderberg
kwamen om mee te doen aan de zoektocht.  Maar ook uit Vlaams Brabant, de provincie
Antwerpen en uit Oost-Vlaanderen waren kinderen naar het domein Bovy gekomen om de
kinderzoektocht op te lossen.  Er waren zelfs twee kinderen uit het noorden van Nederland
aanwezig.  Zo maakten ze allen op een gezellige, leerrijke en prettige manier kennis met
de oude Vlaamse reuzentraditie.

Om het seizoen 2019 af te sluiten zal de reus van Bolderberg tenslotte met zijn gildeleden
de  Bolderbergse  kleuren  verdedigen  tijdens  een  grote  reuzenstoet  in  Turnhout  op
zaterdag 21 september 2019.  De hoofdstad van de Antwerpse Kempen is in ons land de
koploper van de reuzensteden en telt binnen zijn eigen stadsgrenzen meer dan 30 reuzen!
Aan de hoeveelheid reuzen zal het die dag dus zeker niet liggen.  Het wordt alvast een
bonte bedoening.

Na al deze activiteiten wordt het weer even stil en kan Lambert Hoelen genieten van een
verdiende winterrust.





Bewoners van Residentie BoCasa vertrokken op
30 juli talrijk richting het Zilvermeer in Mol.

Eens aangekomen aan het Zilvermeer gingen zij aan boord van een boot van De Zander.
Zij genoten er van een twee uur durende boottocht waarop zij ook getrakteerd werden op
een pannenkoek en een tas koffie.
Bewoners en begeleiders hebben heerlijk  kunnen genieten van het mooie weer en de
groene omgeving.

 



CONDITIETRAINING
BOLDERBERG

Heb je zin in een gezonde portie beweging?
Liefst met veel afwisseling? 
In een fijne, ongedwongen sfeer?
In een groep van mannen en vrouwen? 

Kom dan met ons meedoen!

WANNEER:  iedere  donderdag  van  19u30  tot
20u30

GEZINSBOND BOLDERBERG

mopje.

Twee Antwerpenaren  zijn  na  jaren werkloosheid  en  met  wat  politieke  steun  dan toch
eindelijk aan een jobke geraakt bij de Belgische Spoorwegen.
Bij de spoorwegen beseffen ze al na een paar dagen welk vlees ze in de kuip hebben en
zoeken ze wanhopig naar een plek waar onze twee zo weinig mogelijk in de weg lopen.

Uiteindelijk neemt een ploegbaas ze mee naar een stuk spoorlijn die al lang niet meer in
gebruik is. Samen met de twee gaat hij midden tussen de rails staan. “Mannen, nu moet
ge eens goed kijken”, zegt hij tegen de Antwerpenaren “Kijk maar eens in de verte tot
zover ge het spoor nog kunt zien”.Samen turen ze naar de verre horizon tot waar de rails
in één punt samen lijken te komen. “Mannen, ge begrijpt hoe gevaarlijk zoiets is, hé”, zegt
de ploegbaas.” Dus ga daar onmiddellijk naartoe en zorg ervoor dat de rails overal netjes
even  breed  zijn  ''Inderdaod  leivesgevaorlek”  zeggen  de  twee  en  gewapend  met  een
meetlat trekken ze richting horizon.
De twee stappen en stappen, af en toe zorgvuldig metend. 
Kilometers en uren later blijft het gevaarlijke punt nog altijd onbereikbaar. Vermoeid en niet
begrijpend drentelen ze verder, tot de ene Antwerpenaar zich eventjes omdraait,  in de
verte tuurt, schrikt en roept: 't Is nie waoar hé! We zen der al vorbaai!'

http://www.google.be/imgres?hl=nl&biw=1280&bih=826&tbm=isch&tbnid=oET8xwsCnJ7KHM:&imgrefurl=http://www.lichaamsoefeningen.nl/fitness-oefeningen/thuis-buikspieren-trainen/&docid=aMnHYNzUbEYeOM&imgurl=http://www.lichaamsoefeningen.nl/useruploads/image/diversen/buikspieroefening_3.jpg&w=300&h=300&ei=oAMjUuzkE4K40QXY84DwDA&zoom=1&iact=rc&dur=15&page=2&tbnh=143&tbnw=132&start=35&ndsp=40&ved=1t:429,r:68,s:0,i:291&tx=62&ty=76%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%EA%AE%A5
http://www.google.be/imgres?start=135&hl=nl&biw=1280&bih=826&tbm=isch&tbnid=rRUnMFwWdimhGM:&imgrefurl=https://nl.123rf.com/photo_11276501_een-jonge-vrouw-met-halters-bij-het-trainen-van-kracht-en-conditietraining.html&docid=P_Dm54heyVuZEM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/ginasanders/ginasanders1111/ginasanders111100457/11276501-een-jonge-vrouw-met-halters-bij-het-trainen-van-kracht-en-conditietraining.jpg&w=267&h=400&ei=_QMjUt3fBof80QX_9IG4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=273&vpy=7&dur=110&hovh=275&hovw=183&tx=97&ty=156&page=5&tbnh=159&tbnw=89&ndsp=42&ved=1t:429,r:51,s:100,i:157%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%EA%AE%A5


FIGUURTRAINING
Vanaf 13 september iedere vrijdag 
Sporthal Kajoba – Vrunstraat te Bolderberg

Voor wie: iedereen die wil sporten, jong, minder jong, ouder. 
Wat:  combinatie  van  opwarmingsoefeningen  op  muziek  gevolgd  door  bil-,  buik-  en
borstspieroefeningen.
Lessen worden gegeven door een gediplomeerd lesgeefster

Wanneer:  iedere  vrijdag  van  9u  tot  10uInfo:
Lieve Moons - 011/25.34.22
Altijd welkom voor een proefles

WAAR:   Kleine  hal  -  Sporthal  Kajoba  –
Vrunstraat

Alle  info:  Freddy  en  Rita  Jaemers  –
011/25.23.75 

Beter nog: Kom gewoon een keer proberen!

Mopje

Blondjes in een dubbeldekbus.

Twee bowlingteams, de ene allemaal blondjes en de andere brunettes, charteren samen
een dubbeldekbus om naar een toernooi te gaan.
Het team van de brunettes settelt zich in het onderste gedeelte van de bus, de blondjes
boven.
Beneden in de bus, bij de brunettes, gaat het er heel plezant aan toe.
Zingen, moppen tappen; de ambiance zat er goed in.

Tot het één van de brunettes opviel dat het boven bij de blondjes wel héél stil was.

Ze besloot polshoogte te gaan nemen en ging naar het bovenste gedeelte van de bus.

Wanneer ze boven kwam zag ze alle blondjes heel angstig in de stoelen zitten. Allemaal
met opengesperde ogen rechtdoor starend, de leuning van de zetel  voor hun zo hard
vastklampend dat hun knokkels er wit van zagen.
De brunette vroeg: "Wat is hier allemaal aan de hand?” Bij ons beneden zit de ambiance
er goed in!".
Eén van de blondjes keek verschrikt  op,  slikte  hard en fluisterde:  "JA,MAAR JULLIE
HEBBEN WEL EEN CHAUFFEUR".



Op 20 oktober is het de dag van de
trage weg.

In H-Z organiseren wij het volgende: 
Een fietstocht van ongeveer 20 km over trage wegen, vertrekt om 14 uur aan de Witte
Zaal te Bolderberg KLuisstraat 1. 

Een korte wandeling van 4 km, buggy vriendelijk, vertrekt om 15 uur aan de Witte Zaal te
Bolderberg.

Een bijzondere wandeling van 12 km, over de grens van Heusden-Zolder  vertrekkend aan
de grenssteen op de Lindeman, Galgenbergstraat/Kolderstraat om 13 uur en eindigend
aan de steen in de Vrunstraat.

Rond 16h15 verzamelen alle deelnemers, zowel fietsers als wandelaars,  aan de Witte
Zaal waar ons een verfrissing wordt aangeboden.

 



Verslag Dorpsraad Bolderberg van
maandag 2 september 2019.

Aanwezigen: Steemans Ludo, Philtjens Roger, Holsteyns Francis, Myny Jaak, Goris Jozef,
Myny  Jeroen,  Martens  Jo,  Nulens  Leo,  Hauquier  Louis,  Aerbeydt  Marie  –  Paule,
Mangelschots Ruben, Veltjen Sabine, Broux Jim, Dayers Gys, Plessers Inge en Orens
Peter. Allen stemgerechtigd
Uitgenodigd  maar  verontschuldigd:  Palmers  Annette  en  Poelmans  Danny.  (niet
stemgerechtigd, enkel adviserend).
Schepen  Marleen  Hoydonckx  zal  enkel  aanwezig  zijn  op  uitnodiging  of  mededeling
belangrijk gegeven voor Bolderberg op vraag van voorzitter/secretaris of na overleg met
voorzitter/secretaris.
Vergadering en verslag volgens ontvangen dagorde.

1 Het vorig verslag werd eenparig goedgekeurd door de voltallige vergadering.

2 Het kasverslag werd voorgelegd en goed bevonden. Iedereen kan te allen tijde
de rekeningstand opvragen bij de voorzitter.

3 Hulde aan de vorige voorzitter Marcel Gijbels.

4 De dienst Toerisme van de gemeente zal op 7 oktober e.k. de leden van de
dorpsraad uitleg komen geven over de verdere toekomst van het Domein Bovy,
inbegrepen  ook  de  gemeentelijke  visie  over  het  verder  ontwikkelen  van  het
Kabouter pad of Hazenpad. Raadsleden hebben mogelijkheid tot het stellen van
vragen.

5 Aanvraag van bijkomende leden werd goedgekeurd. Met name: Wendy Remans
uit De slogen, Debby Braekers uit De slogen, Daisy Verdonck uit de Kluisstraat
en Alain Gorremans uit de Zandstraat. Betekent totaal 21 stemgerechtigde leden
waarvan 14 mannen en 7 vrouwen.

6 De voorzitter en secretaris hebben een onderhoud gehad met alle schepenen en
de burgemeester en dit werd als heel positief ervaren. Tevens werden tijdens
het onderhoudsmoment afspraken naar communicaties gemaakt wanneer het
Bolderberg aanbelangt en uiteraard wanneer het algemeen belang ook voor ons
dorp belangrijk is.

7 De Bin- groep heeft gevraagd wie zich wil aansluiten, dit kan nog altijd, maar
men moet dit doen ten persoonlijke titel en er de link bij zetten. Er werd ook
gevraagd om de Bin – groep enkel te gebruiken waarvoor het in het leven is
geroepen.  Alle  info  te  vinden  bij  Francis  Holsteyns  of  de  website
https://www.bolderberg.be/nl/dorp/bin-bolderberg 

8 De voetbal in samenwerking met de dorpsraad (voorzitter, secretaris en raadslid
Peter Orens architect) heeft een aanvraagdossier bestaande uit voorontwerp en
raming ingediend bij de gemeente om nieuwe kleedkamers en nieuwe douches
te bouwen. Het gemeentebestuur zal dit verder bekijken en behandelen.

9 De  proefopstelling  op  het  kruispunt  Heidestraat  Irislaan  brachten  heel  wat
opmerkingen teweeg. Na contact met de mobiliteitsambtenaar werd bevestigd
dat de proefopstelling blijft staan zoals voorzien tot het einde van dit jaar zoals
het gemeentebestuur heeft voorgesteld. Nadien komt er dan een evaluatie. Hoe
te evalueren is niet gekend. Positieve voorstellen zijn altijd welkom. Voorzitter
heeft regelmatig telefonisch contact met de mobiliteitsambtenaar.

https://www.bolderberg.be/nl/dorp/bin-bolderberg


10 Het riet aan de vijvers van Terlaemen zal jaarlijks onderhouden worden volgens
interne afspraken.

11 De dorpsraad zal  een aanvraag indienen bij  de  Kerkraad om een bordje  te
mogen  plaatsen  op  het  graspleintje  achter  de  Dienst  Toerisme  met  de
benaming:  “Zusterkensplein”.  Bij  positieve  reactie  zal  dit  verder  opgenomen
worden met de bevoegde dienst gemeente.

12 Het agendapunt mobilhomes is verschoven naar de volgende vergadering op
maandag 2 december 2019. Graag toelichting van Danny Poelmans na intern
onderzoek en overleg.

13 Het project trage wegen gaat vooruit, maar traag. Louis meldt dat er naarstig
verder gewerkt wordt. Meldt dat op 20 oktober “dag van de trage wegen” is.
Deelneming raadsleden?

14 De dorpsraad wil de bevolking van Bolderberg nog meer betrekken. Voorzitter
vraagt brainstorming leden tegen volgende dorpsraad.

15 De dorpsraad blijft de naschoolse kinderopvang op de voet volgen. Voorzitter
meldt  dat  momenteel  overleg  is  op  beleidsniveau.  Ten  gepaste  tijden  zal
hierover gecommuniceerd worden, en nodigen we de schepen Dirk Schops uit
om dit toe te lichten.

16 De slagbomen achter in de Vrunstraat zal verder bekeken worden om tot een
definitieve  oplossing  te  komen.  Zijn  geplaatst  door  de  gemeente  om  te
verhinderen dat auto’s dit gebruiken als sluikweg. Doorgangen voor fietsers en
paarden-menners worden nog voorzien.

17 Er  kwamen  ook  meldingen  binnen  over  het  gevaar  bij  het  oversteken
Broederspad – Sint Jobstraat voor de vele kinderen die daar passeren bij het
verlaten van de trainingen dagelijks.  Ook bij  de parking hoek tennishal/begin
parking is een gevaarlijk punt wanneer 2 kruisende auto’s en fietsers gelijktijdig
zijn.  En  er  zijn  piekmomenten  met  trainingen  voetbal  en  tennis.  Graag  te
bekijken door mobiliteit cel gemeente.

18 Wat zal er op termijn gebeuren met Villa Mozart en Hostellerie “de Kluis”. De
dorpsraad  zal  navraag  doen  bij  de  betrokken  personen  om  hier  meer
duidelijkheid over te krijgen.

Rondvraagpunten:

19 De Kluizenaer: de redactie roept de verenigingen op om hun activiteiten meer
kenbaar  te  maken  in  de  Kluizenaer  en  tijdig  binnen  te  sturen.  Raadsleden
worden  gevraagd  mee  te  denken  hoe  we  anno  2019  de  redactie  kunnen
bevoorraden met informatie over Bolderberg. 

20 De haag rond het oud kerkhof is aan een snoeibeurt toe, het geeft hinder aan de
voetgangers op het paadje rond de kerk. Kan dit aangepakt worden vanuit de
TD-gemeente?

21 Voorzitter meldt dat het huishoudelijk reglement ingestuurd naar de gemeente
onderwerp  is  van  aanmerkingen  door  de  gemeentelijke  juriste  Yolande
Paulussen en dient afgestemd naar de andere dorpsraden. Voorzitter wacht op
de aanmerkingen en gelijke tijd wordt de ledenlijst ge-updatet naar bijkomende
vooral vrouwelijke leden.



22 Leo gaf toelichting over de seniorenraad als afgevaardigde van de dorpsraad.
Onderzoek naar het digitaal gebruik door senioren anno 2019.

23 Marie  –  Paule  merkt  op;  mensen die  niet  bekend zijn  in  Bolderberg  vinden
moeilijk het kerkhof vanaf het rondpunt centrum. Een naambord ergens aan het
begin  van  de  Vrunstraat  zou  nuttig  zijn dat  de  weg  aanwijst  naar  de
begraafplaats. Graag actie bevoegde schepen.

24 Gijs  meldt  dat  hij  lid  is  van de fietsersbond en vraagt  interesse van andere
raadsleden en vooral hulp bij georganiseerde acties. Graag naam doorgeven.

Volgende extra dorpsraad op maandag 7 oktober om 20.00 uur:  met als enig punt
domein  Bovy.  Schepen  Marleen  Hoydonckx,  Tom  Michielsen,  directeur  cultuur  en
toerisme, en Martine Stelten, verantwoordelijke Bovy, zullen een presentatie voorstellen
hoe Bovy er straks zal uit zien en vooral hoe het domein beheerd wordt in de toekomst en
wat er geprogrammeerd gaat gebeuren ? Na de presentatie is er mogelijkheid om vragen
te stellen door de raadsleden.
Volgende vergadering van de dorpsraad op maandag 2 december 2019 om 20.00 uur
in de Witte Zaal.

Een “off the recordpunt” na vergadering aangebracht door Ruben Mangelschots; voor-
denk-actie hoe we in de toekomst ons dorp, Bolderberg, willen zien naar omgeving en
beleving?  Misschien  oprichting  van  een  werkgroep  binnen  de  raadsleden?  Wie  is
hiervoor  kandidaat?  Kandidaten  mogen  mij  een  mailtje  sturen  op
dorpsraad@bolderberg.be .
Verder bespreken 2 december.

Verslag opgemaakt door: Ludo Steemans, voorzitter en Roger Philtjens, secretaris
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