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Ieder die een artikel laat opnemen in de Kluizenaer, doet dit in eigen naam of in naam van 
zijn vereniging.
Het feit van publicatie in de Kluizenaer houdt niet in dat de redactie met de steller van het 
artikel akkoord is.

Artikelen in naam van een anonieme schrijver worden niet gepubliceerd!!!

Volgende uitgave verschijnt medio september 2014.



 CURSIEFJE

Vermits  wij  ondertussen  al  in  maart  verzeild  zijn,  is  het  bijna
onmogelijk  het  niet  eens  te  hebben  over  de  nakende
gemeenteraadsverkiezingen  in  oktober.  Het  is  het  moment
waarop  U,  als  kiezer,  uw  verkozenen  ter  verantwoording  kunt
roepen en eens nagaan of zij die opdracht ook wel goed vervuld
hebben. Of zij als plaatselijk verkozenen van Bolderberg, waar U

op gerekend had, uw zorgen en die van de leefgemeenschap wel  ter  harte genomen
hebben. Kortom, of er ook resultaten te zien zijn. Die resultaten moeten ten bate zijn van
het dorp in het algemeen en niet af te meten aan het aantal pinten dat je hebt mogen
drinken, zoals dat vroeger wel eens was.
Wij hopen, als dorpsraad, dat meerdere problemen, die wij aangekaart hebben, ook nog
dit jaar opgelost zullen worden, zoals beloofd voor de verkiezingen. Dan denken wij aan
het voetpad Bocasa naar de rotonde en de fietssuggestiestroken voor schoolkinderen in
de Slogen, zonder de aansluiting Zandstraat – Sint Jobstraat te vergeten.  
Met de sporthal in de wielerpiste, als ze er ooit komt,  kunnen wij ons verzoenen maar
over  het  uitdoofbeleid  van  de  voetbalploeg  Bolderberg  FC  zijn  we  helemaal  niet  te
spreken.
Dat  sportbeleidsplan  zal  eens  moeten  herzien  worden  en  aangepast  aan  de  huidige
situatie. Bolderberg is nog de enige voetbalploeg in Zolder, met een jeugdwerking van 150
spelertjes, Iedereen komt hier op af, dat is niet meer te houden.
Een werkpunt voor het toekomstige gemeentebestuur is zeker voorafgaandelijk overleg
met de dorpsraden over ingrijpende projecten. Het ontbreken van voorafgaand overleg
over Bovy, de dorpskern en de sporthal hebben geleid tot tientallen bezwaarschriften en
veel ontevredenheid. Maar het overnemen van Bovy, waar we als dorpsraad tien jaar voor
geijverd hebben, is dan weer positief. 
Ook de verkeersveiligheid aan de school is een positief gegeven.
Het is aan U de gevoeligheden te bepalen en te belonen (of te straffen.)
Als dorpsraad kunnen wij wel de grote problemen die Bolderberg als geheel aangaan,
zoals een goede locatie voor kinderopvang, of een nieuw dak op de sporthal, op onze
vergaderingen met de gemeente ter sprake brengen, maar de plaatselijke ongemakken
van  bv riolering of verlichting, verkeersveiligheid … enz. dienen ons door de bevolking
gesignaleerd te worden. 
Om die reden zullen wij een algemene vergadering met de bevolking beleggen, waar U
deze problemen kunt naar voor brengen. In acht genomen dat wij als dorpsraad wel een
groep met 20 vrijwilligers vormen, maar wij zijn geen politiekers en we enkel iets kunnen
signaleren,  adviseren,  maar  niet  zelf  beslissen.  Maar  dat  signaleren  doen  we  wel
hardnekkig en tot vervelens toe.  
Kom uw probleem uitleggen of die van uw straat uitleggen.
Ook de politici  zitten  daar  om naar  U te  luisteren.  Meerdere  politieke  partijen  vragen
trouwens  om de verzuchtingen van Bolderberg te kennen. Alhoewel ze daarom nog niet
uitgevoerd worden !!!!
Deze algemene vergadering zal doorgaan : 

DONDERDAG 19 APRIL OM 20 U WITTE ZAAL

MG

Overpeinzing:
Als men dikwijls en hard genoeg op een spijker slaat zal hij uiteindelijk in het hardste hout 
gedreven worden. 



SAMANA (het vroegere Ziekenzorg) is een vereniging
van en voor chronisch zieken, zorgbehoevende personen,
ouderen  en  gezonde  mensen  die  het  voor  mekaar
opnemen.

Een chronische  ziekte  of  het  ouder  worden  kan  in  onze
samenleving leiden tot ontmoediging en vereenzaming.

Samen met duizenden vrijwilligers wil SAMANA zich inzetten om dit sociaal isolement te
doorbreken,  om er voor  en samen met deze mensen een warme samenleving van te
maken.

Om  dit  te  bereiken  biedt  ze  een  waaier  van  activiteiten  aan  om  deze  mensen  te
ondersteunen.

Een plaatselijke SAMANA-kern kiest zijn eigen aanbod op vlak van persoonlijke contacten
en activiteiten.

Reeds meer dan 30 jaar worden er in Bolderberg dankzij de inzet van een hechte ploeg
vrijwilligers initiatieven genomen rond:

 ziekenbezoek.
 organiseren van ontmoetingsmomenten.
 info- en vormingsvergaderingen voor onze zieken en hun familieleden.
 vormingsmomenten voor kernleden.
 uitstappen.
 samen creatief bezig zijn (Crea) enz.

Onze werking staat open voor zieken en zorgbehoevenden zonder leeftijdsgrens.

Voor  senioren  ligt  de  leeftijdsgrens  op  75  jaar  voor  alleenstaanden  en  80  jaar  voor
koppels.

De aansluiting is volledig gratis.

Heb je interesse om mee te doen….geef dan een seintje aan één van onze kernleden.
Zij nemen zeker contact met U op.

Als  vrijwilliger  een  handje  toesteken  mag  ook,  helpende  handen  kunnen  we  altijd
gebruiken.

Bij onderstaande personen kan je terecht:

Rita Bosmans – Mieke Caelen – Lutgarde Creemers – Piet Dejong – Anie Gijbels – Jefke
Goris – Roza Jamers – Marleen Hayen – Irène Keunen – Fina Rekkers – Yvonne Rekkers
– Simonne Swerts en Raymond Vanderspikken.

Eerstdaags komen we weer bij je aanbellen voor onze jaarlijkse solidariteitsactie.

Alvast bedankt voor je steun!



Als ge begrijpt wat ik bedoel…
Onder  bovenstaande titel  liet  ons Bolderbergs  gezelschap Klein  Teater  meer dan 800
toeschouwers genieten van een plezant en vermakelijk volkstoneel.

Het stuk speelde zich af in de woonkamer van een gezin waar er voor de dochter een
tuinfeest georganiseerd werd ter gelegenheid van haar dertigste verjaardag.  Onder de
genodigde van het feest zat volk van allerlei pluimage wat dan ook mee de aanleiding gaf
voor komische situaties.  Daarnaast vond Vincent, de huisschilder, dit het juiste moment
om de lang beloofde verf- en behangwerken te komen uitvoeren. Als belastingcontroleur
kluste hij graag wat bij als gepassioneerde schilder.

Tekst en regie waren van Willy Gilis en op de planken waren te zien ; Rita Van Asten, Gina
Appermans, Veronicque Debondt, Nathalie De Regge, Margot Swinnen, Jos Massonet,
Marc Raymakers, Kris Caubergs en Robert Mandiau.  Naast de spelers op de planken zijn
er  vele  vrijwilligers  die  al  vele  jaren  zich  inzetten  om  decor,  grime,  licht,  geluid  en
zaalbediening vlot te laten verlopen.

Klein Teater Bolderberg bestaat inmiddels 48 jaar en droomt om over twee jaar de titel van
Koninklijke  vereniging  te  mogen  ontvangen.   Mensen  vanuit  verschillende  generaties
samenbrengen bij een lach en soms ook een traan is waar dit gezelschap oorspronkelijk
werd voor opgericht. 
 
Hierbij doen ze dan ook graag een warme oproep aan al diegene dit gezellig en lokaal
gezelschap wil komen helpen.  Ideaal om sleur van de lange winteravonden te breken met
een nuttige en actieve bezigheid.  Van decorbouwers, spelers, souffleurs tot make-up of
hulp  bij  de  zaalbediening.   Klein  Teater  Bolderberg  verwelkomt  graag  wat  nieuwe
medewerkers. Per mail naar klein.teaterbolderberg@gmail.com of bel even met Roger
Philtjens op 011/25.09.19 of 0473/70.42.95.

mailto:klein.teaterbolderberg@gmail.com?subject=Meewerken%20aan%20Klein%20Teater%20Bolderberg


Reus Lambert Hoelen van Bolderberg: "Terug
van weg geweest ?"

De reus van Bolderberg viert dit jaar zijn 32ste verjaardag.

De mensen van Bolderberg  hebben sedert  lange tijd  hun reus niet  meer  gezien.  Dat
betekent echter zeker niet dat de reus ondertussen niet op pad was, integendeel zelfs. 
Door  het  in  erfpacht  geven  van  het  Domein  Bovy,  verdwenen  de  grote
publieksevenementen  en  ook  de  optredens  van  de  reus  van  Bolderberg  voor  eigen
publiek.

Nu  het  huidige  gemeentebestuur  het  domein  Bovy  terug  in  eigen  beheer  heeft
overgenomen zal op Paasmaandag 2 april onze reus de bevolking welkom heten aan de
ingang van het domein Bovy.

Op die datum wordt  immers de opening van het toeristisch seizoen 2018 officieel gevierd. 

Voor de mensen van Bolderberg komt de reus dan terug van weg geweest en dat is een
heuglijk feit!

Want een reus die door zijn eigen bevolking niet (meer) gekend is sterft langzaam een
stille dood.!

Verder staat reus Lambert Hoelen nog een druk programma te wachten in 2018 en zal hij
Bolderberg  vertegenwoordigen  op  verschillende,  en  dit  jaar  vooral  buitenlandse,
evenementen.



Datum Evenement
02 april 2018 Opening toeristisch seizoen in Domein Bovy Bolderberg
18 april 2018 Bezoek  aan  de  3e  leerjaren  van  de  basisschool  van

Bolderberg
03 juni 2018 Reuzenstoet in Maastricht (NL)
17 juni 2018 Schoolfeest in de basisschool van Bolderberg
15 augustus Reuzenstoet in Sittaart (NL)
02 september 2018 Knapkoekfeesten in Maaseik
09 september 2018 Reuzenstoet in Roermond (NL)
30 september 2018 Reuzenstoet te Goirle (NL)

Reuzenlied
Al die daar zeidt: de reus die komt, de reus die komt! Zij liegen daarom.

refrein:
Kere weerom, reusken, reusken, Kere weerom, reuzegom!

Sa, moeder, zet den pot op 't vier, den pot op 't vier. De reus is hier.

Sa, moeder, snijd een boterham, Een boterham. De reus is gram.

Sa, moeder, tap van 't beste bier, van 't beste bier. De reus is gier.

Sa, moeder, stopt nu maar het vat, nu maar het vat. De reus is zat.



   

      DORPSRAAD

       BOLDERBERG

     Correspondentie: dorpsraad.bolderberg@telenet.be
                                         www.bolderberg.be  

KERNBESTUUR DORPSRAAD 5 MAART 2018
---------------------------------------------------------------
Aanwezig: 13 leden
Verontschuldigd: Sabine, Alain, Bart, Suzy, Annette, Mark en Jim.

1.VERKEERSVEILIGHEID
Uitvoering van volgende werken dient dit voorjaar te gebeuren, zoals afgesproken
Voetpad Bocasa naar Rotonde.
Verkeersveilige fietssuggestiestroken in de Slogen.
Afwerking van de verharding parking-voetbal en parking-school.
De verbetering van de aansluiting van de Zandstraat met de Sint-Jobstraat was voorzien
om dit jaar uitgevoerd te worden door de gemeente, doch door de omvang van de werken
moet dit gebeuren in samenwerking met AWV en zal dit op een later tijdstip gebeuren.
Nieuwe  parkeer-  en  rijsituatie  schoolzone  voetbalplein:  voetgangers  die  richting
Kluisstraat/Averbodeshof moeten en de Kluisstraat oversteken lopen gevaar door auto’s
uit 2 richtingen komend. Er wordt voorgesteld om een zebrapad aan te leggen. Dit moet
bekeken worden door de Dienst Mobiliteit.

2. TOEKOMST
Verdere verbeteringen voor de toekomst.
Er zal een memo opgesteld worden voor de politieke partijen.
Een voetpad, los van de rijweg, van de schoolpoort naar de rotonde voor een veiliger
schoolomgeving.
Snelheid in de Zandstraat beter controleren of verlagen! Fietspad verbeteren. 
Nieuw dak op de Sporthal. Dit jaar wordt er een nieuwe sportvloer voorzien in de Sporthal
Verwijdering asbest op de kleedkamers BFC zowel club als de gemeente zijn hiermee
bezig.

3 BOVY
Algemene tevredenheid over de aanpak van Bovy. Er wordt grondig en goed werk verricht.
De opening van het  toeristisch  seizoen wordt  voorzien  op 2  april.  Tal  van activiteiten
vinden dan plaats voor groot en klein. Meer info over het feestelijk programma volgt later
via de gemeentelijke infokanalen en de website van Bolderberg.
Martine Stelten is de projectmedewerker van Bovy, bereikbaar op 011/80 80 88.
Nick Inghelbrecht  is de overkoepelende verantwoordelijke voor Bovy en bereikbaar op
011/80 83 40.

http://www.bolderberg.be/
mailto:dorpsraad.bolderberg@telenet.be


4 PROBLEMEN?
Wij HOREN over problemen hier en daar . Maar van horen zeggen …..
De dorpsraad belegt een algemene vergadering in de witte Zaal. Je zal jouw probleem
daar  zelf  moeten  komen  uitleggen.  Ook  de  politici  zullen  daar  zijn.  Een  regeltje  op
facebook is  niet  voldoende.  Geen  verlichting  of  riolering,  wel  vuilnis  in  uw straat.  Op
donderdag 19 april om 20 u kom je het maar uitleggen!

5 KINDEROPVANG
De kinderopvang moet alleszins in Bolderberg blijven, daar wordt zelfs niet  meer over
getwijfeld. In de toekomst het best in het gebouw van de huidige Toeristische Dienst. Er is
naast een overdekte speelplaats ook een grote speelplaats beschikbaar evenals plaats om
lokalen bij te zetten. Een ideale locatie voor iets waar ouders niet meer zonder kunnen.
Maar eerst zal de Toeristische Dienst een nieuwe stek moeten krijgen. Misschien op het
Domein Bovy of in een onthaalgebouw op Parking 69 waar de “POORT van de WIJERS”
is voorzien.

6 VOORSTELLEN VAN LID DORPSRAAD
-Een tweede rotonde aan de Zandstraat-St-Jobstraat?
-Voetbalplein achter de tennis? Is erg drassig, nog erger dan huidig B-plein.
-Rondpunt voor autostrade!
Voorgaande punten worden verder besproken binnen de dorpsraad.

7 SAMENSTELLING GEMEENTELIJK COMMISSIES
In de samenstelling van deze commissies ontbreekt een representatieve aanwezigheid
van de dorpsraden.
Dat is iets wat ook eens moet bekeken worden. Doordat wij Felix hierin missen in bv de
verkeerscommissie  hebben  we  geen  enkele  feedback  meer.  Ondertussen  bestaat  de
verkeerscommissie niet meer… In de LEES HEUSDEN-ZOLDER van nu staat dat er een
ervaringsdeskundige  gezocht  wordt  voor  de  verwezenlijking  van  een  toegankelijk
Heusden-Zolder.

8 KAPELLETJE KWB
Dit kapelletje hangt op Bovy, langs het wandelpad.
Hier mag gerust het plaatje KWB 1980 onder hangen, maar dat is de taak van de KWB.
( Piet)
Nu het domein opnieuw van de gemeente is, kan het gerust op zijn plaats blijven hangen.

9 WEBSITE BOLDERBERG.BE
Er was een duidelijke stellingname van de dorpsraad “.
Wanneer een vereniging iets organiseert,  waardoor hinder voor de bevolking verwacht
wordt, gelieve dan in een klein artikeltje dit te vermelden aan de redactie van de website
via mail nieuws@bolderberg.be. De redactie zorgt voor verspreiding via de website zelf en
via de facebook pagina’s in Bolderberg en Viversel.

10 WHATSAPP of de BIN-groepen.
Dit  is  een  buurtinformatie  systeem  tegen  vandalisme  en  diefstallen.  MAAR  GEEN
CHATPROGRAMMA!

11. NOG WAT MEER UITLEG OVER BOVY 
Het  Kabouterpad  wordt  vernieuwd.  De  Academie  vervangt  de  huidige  beeldjes  door
verschillende sprookjesfiguren en andere wezens om het thema te verruimen. Stelselmatig
worden  er  nieuwe  beelden  bijgezet  om  de  tocht  spannend  te  houden  en  de
nieuwsgierigheid van de bezoekers te blijven prikkelen.
De educatieve kinderwandelroute “Martin de ijsvogel” krijgt een opknapbeurt.

mailto:nieuws@bolderberg.be


De  ezels,  geiten,  kippen,  pauwen,  varkens  en  schapen  komen  tegen  2  april.  De
dierenweide is voorzien van nieuwe dierenverblijven en een picknickzone.
Aanleg van een hondenlosloopweide.
De geitenstal maakt in de toekomst plaats voor de imkerij.
Beelden van Paul Joris komen aan de dierenweide. Ze zijn grondig hersteld door Louis
Hauquier.
Rozen- en kruidentuin worden hersteld tegen september.

12 SCOUTS
Het gerechtelijk dossier Veekmans van het bosje naast de scouts is nogmaals uitgesteld
tot september.
Pas na de uitspraak kan de gemeente dit kopen.

13 BRASSERIE DE KLUIS
In een afspraak tussen Ludo, Francis en de eigenaar Luc Darcis blijkt dat ook hier een
gerechtelijk dossier roet in het eten gooit en voor vertraging zorgt. Een hoger beroep wordt
in mei 2018 behandeld, waarna mogelijk de werken herstarten.
Maar de goede wil van Luc Darcis maakt dat er toch nog een kans is voor de kluis.
Daarna  zal  ook  de  wandelweg  opnieuw  opengaan.  Vooral  het  behoud  van  de
trapterrassen zorgt ervoor dat de kluis een attractief gegeven blijft.

14 DORPSRAAD
Vergaderingen blijven doorgaan op eerste maandag van de maand van uitgave:
maart,  juni, september, december.

Verslag; Roger, Marcel.

   

      DORPSRAAD

       BOLDERBERG

Correspondentie: dorpsraad.bolderberg@telenet.be
                                         www.bolderberg.be  

Dorpsraad open vergadering donderdag 19 april 2018

De dorpsraad van Bolderberg organiseert een 
hoorzitting op datum van 19 april 2018 met start om 20.00 uur.
Waar? In de Witte Zaal
Wie? Voor alle inwoners van Bolderberg. 
Waarom? Om ernstige klachten, gegronde irritaties (bv geen straatriolering), en 
voorstellen voor structurele verbeteringen in uw straat of wijk door te geven.
Dus geen meldingen als "de straatlamp brandt niet". Hiervoor kan je makkelijk 
terecht op de website van onze gemeente 
https://www.heusden-zolder.be/meldingen-klachten

Belangrijk: JE DIENT PERSOONLIJK JOUW PROBLEEM OF WENS TE KOMEN 
MELDEN BIJ DE LEDEN VAN DE DORPSRAAD IN DE WITTE ZAAL OP 19 APRIL 
VANAF 20.00 tot 22.30 uur. Ook de politici zullen hierop aanwezig zijn.

https://www.heusden-zolder.be/meldingen-klachten
http://www.bolderberg.be/
mailto:dorpsraad.bolderberg@telenet.be


K. BOLDERBERG  F.C . vzw
Voor een voetbalploeg die aan de kop staat, verloopt het
seizoen  evenzeer  met  ups  en  downs.  Het  is  voor
Bolderberg FC niet anders.
Je  wisselt  goede  wedstrijden  af  met  andere,  die  de
moeite van het aankijken niet waard zijn. Vandaag staan
we nog steeds op één, zij het met slechts één schamel
punt  voorsprong.  Wij  hopen  dat  puntje  te  kunnen
behouden tot het eind, maar gemakkelijk zal het niet zijn.

De tol van de gekwetsten begint ook mee te spelen en de kern is niet zo erg ruim.
Moest BFC stijgen, het zou de eerste maal in hun geschiedenis zijn dat wij  in tweede
provinciale  terecht  komen.  Is  dat  belangrijk?  Helemaal  niet!  Het  belangrijkste  is  dat
jongeren de kans hebben dichtbij huis aan sport te kunnen doen, liefst in eigen kerkdorp. 
Want voetballen is mooi als je dat kan doen tussen vrienden en kennissen. 
Het blijft je bij, levenslang, het maakt voor velen deel uit van een mooie jeugd! 
Een woord van dank naar de vrijwilligers, jeugdtrainers en jeugdverantwoordelijken is hier
dan  zeker  op  zijn  plaats.  Geen  mooie  voetbaljaren  voor  150  jeugdspelers  zonder  de
dagelijkse inzet van deze mensen.
In  Bolderberg  zullen  wij  nog een drietal  jaren geduld  moeten hebben om onze eigen
opgeleide  jeugdspelers  in  te  voegen in  de  eerste  ploeg.  Tot  dan kan je  enkel  blijven
bestaan  door het aantrekken van vreemde spelers. Spijtig maar het is niet anders.

MG



De redactie wenst aan zijn
sympathisanten en lezers fijne

Paasdagen!

Haasje Langoor

Haasje Langoor, niet meer zeuren, want je moet nu gauw gaan kleuren.
Alle eitjes, het zijn er veel, moet je kleuren met paars en geel.

Dan een blauw en nog een groen, alle eitjes moet je doen!
want ieder kindje in het land, wil een eitje uit jouw mand.

door Marjan


