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Vrijwilliger in de kijker
Mariëtte en Marcel: al 45 jaar de drijvende
krachten achter AVT Heusden-Zolder.
Marcel Schepers, de voorzitter van de
Atletiekclub AVT in Heusden-Zolder (met
meer dan 200 leden de grootste in Limburg)
organiseert een dertigtal meetings per jaar,
organiseert eetdagen, stratenlopen, de
interscolaire atletiekmeeting én mobiliseert
een heel leger vrijwilligers om dit allemaal

te runnen. Achter elke sterke man staat
een sterke vrouw. Zo ook bij Marcel. Zijn
vrouw, Mariëtte Schepers, is zijn drijvende
kracht. Ze is penningmeester en manusjevan-alles: ze steekt de handen uit de
mouwen bij het openhouden van de zaal,
bij het poetsen van de stoelen en werkt mee
om geld in het laatje te krijgen. Zonder
het duo Marcel en Mariëtte zou AVT nooit
geworden zijn wat het nu is!

Politiek is
meer!
Gemeentepolitiek gaat over het in
goede banen leiden van het samenleven
van de burgers. Om dit te realiseren
is samenwerken en overleggen met
verenigingen een must!
De dorpsraden houden de vinger aan
de pols in onze gemeente, zo ook in
Bolderberg. Deze dorpsraad is een van
de oudste van onze gemeente. Bezieler
en voorzitter is Marcel Gijbels.

Groepsfoto
winnaars
energiescan

Heel recent nog nam hij het voortouw
bij het maken van een nieuwe afsprakennota tussen de gemeente en al de
dorpsraden. Bij alle infrastructuurwerken in Bolderberg zorgt hij voor
een aanspreekpunt van mensen uit de
buurt. De betrokkenheid bij de ontwikkeling van Domein Bovy, de oprichting van de nieuwe vereniging van de
handelaars,de jeugdlokalen, ... Het is
allemaal maar een kleine greep uit de
projecten en realisaties met inbreng
van de dorpsraad. Door het uitbrengen van een eigen boekje en de pas
vernieuwde website (www.bolderberg.be)
worden de inwoners bovendien perfect
op de hoogte gehouden van het reilen
en zeilen binnen hun kerkdorp.

Een sfeerblik bij de winnaars van de
energiescan op 17 februari 2011.
Bron: www.bolderberg.be

Dag van de vrijwilliger
De dag van de vrijwilliger op 4 juni 2011.

Waar
naartoe?
Marie-Josée Maris-Vanluyd is, samen met
haar feestcomité, de trekker van het nieuwe
‘Feest van de burgemeester’! Ze licht voor
al onze lezers graag al een tipje op van de
sluier: “Op zaterdag 15 oktober 2011 blazen
we het ‘Feest van de burgemeester’ nieuw
leven in! Er zal een liveband optreden en we
voorzien een hapje en vooral een drankje.
Noteer alvast deze datum in je agenda,
we verwachten jullie in de feestzaal van
CC MUZE!”

De dorpsraad van Bolderberg staat dus
steeds ten dienste van de mensen in
Bolderberg en is een heel goede brug
naar het gemeentebestuur. Als partijvoorzitter kan ik deze samenwerking
en gedrevenheid enkel maar toejuichen. Marcel, bedankt, doe zo verder.
Dirk Claes
Voorzitter CD&V-Plus

Op kamp!
Jaarlijks gaan tientallen kinderen uit Heusden-Zolder op kamp. Ook komen er jongeren op
kamp in onze gemeente. CD&V-Plus vindt het belangrijk om deze jongeren te ondersteunen.
De bevoegde schepen, Dirk Schops, had een gesprek met Brecht Beerten van Chiro Zolder
over alle gemeentelijke initiatieven.
• Dirk: “Het ziet er zo een beetje naar uit dat jij bij
Chiro Zolder jouw pensioen wilt halen.”
• Brecht: “Zo ver is het nog niet hoor. Maar
ik ben met mijn 25 jaar en 6 jaar leiding wel
al een oude rot in het vak.”
• Dirk: “Onze gemeente zorgt jaarlijks voor het
kampvervoer. Hoe zijn jouw ervaringen hiermee?”
• Brecht: “Aangezien er soms verschillende
groepen in dezelfde periode op kamp gaan,
is het vaak een heel gepuzzel voor de mensen van de werkplaats. Toch kunnen ze alle
vragen oplossen. De containers worden
tijdig geleverd om te laden en ook de ophaling verloopt zeer vlot.”
• Dirk: “In 2007 hebben we met de jeugddienst het
idee uitgewerkt om tijdens de zomermaanden kippen op de kampplaatsen in onze gemeente te laten
logeren. En kan je er ook mee op kamp te nemen.
Wat vind je hiervan?”
• Brecht: “Echt een heel leuk idee! De kippen zorgen niet alleen dat het keukenafval
netjes wordt opgeruimd. Ze leggen ook
eieren en zijn een ware attractie voor onze
kleinsten. De kinderen geven de kippen namen en op het einde van ons kamp worden
ze verloot of geadopteerd.”
• Dirk: “Je moet er als de kippen bij zijn dan.”
• Brecht: “Ja, ze vliegen de deur uit bij wijze
van spreken.”

• Dirk: “De gemeente verdeelt sinds enkele jaren ook
5780 euro kampsubsidie.”
• Brecht: “De kampplaatsen worden steeds
duurder en wij willen toch dat elk kind de
kans krijgt om mee op kamp te gaan. Door
de kampsubsidie moeten wij deze meerkost niet aan onze leden doorrekenen en
kunnen wij ons kampgeld voor iedereen
betaalbaar houden.”
• Dirk: “De gemeente heeft ook infrastructuursubsidies voor jeugdverenigingen. Wat vind je hiervan?”
• Brecht: “Zonder de infrastructuursubsidies
zou het allemaal veel moeilijker liggen en
veel langer duren voor je werken aan je
lokalen kan uitvoeren. Dus dat kunnen we
alleen maar toejuichen! Ook het organiseren en volledig terugbetalen van controles
van brandhaspels en blussers door de
gemeente is een pluspunt. Het bevordert de
veiligheid van onze lokalen.”
• Dirk: “Nog een laatste slotvraag: hoe loopt het
hier met de beweging?”
• Brecht: “Zeer goed! We zijn een zevental
jaren geleden begonnen met een groep
voor de allerkleinsten (7- en 8- jarigen)
en daar plukken we nu de vruchten van in
onze oudere groepen. En hopelijk later ook
in de leiding!”
• Dirk: “Bedankt voor het interview en nog veel
succes met jullie groep.”

Wandelen door onze
gemeente: Louis Hauquier
gidst ons door Heusden-Zolder!
Langs talrijke bewegwijzerde wandelroutes
beleef je de natuur in Heusden-Zolder op
een unieke manier. Je kan starten aan Domein Bovy, aan het kasteel van Meylandt, op
het Willibrordusplein of op de voormalige
mijnsite. De vele wandelroutes door onze
gemeente vragen echter het engagement van
heel wat mensen om deze paden dag in dag
uit, jaar in jaar uit netjes te houden.
Louis Hauquier (hoofdpeter) en Freddy
Mantels (wandelpeter) zijn twee van de
vrijwilligers die de wandelingen van het wandelgebied Viversel-Bolderberg controleren.
Ze leggen ons graag uit bij een tas koffie wat
dat betekent!
Aan Domein Bovy vertrekken 5 wandelingen.
Reeds in april 2006 werd een informatievergadering georganiseerd voor het rekruteren
van vrijwilligers voor het controleren van de
wandelingen van de verschillende wandelgebieden in Limburg. Louis en Freddy stelden
zich toen kandidaat.

Fietsen is in!
Fietsen is bijzonder populair. Voor een gezonde en ontspannende uitstap kan je nauwelijks iets beters bedenken dan fietsen. Ook HeusdenZolder is een echte fietsgemeente. CD&V-Plus voert dan ook een sterk fietsbeleid! Schepen Mario Borremans en burgemeester Sonja Claes
geven graag een overzicht van de initiatieven die we in onze gemeente nemen.

Mario steekt van wal: “Veiligheid is onze
eerste prioriteit. Om de schoolgaande jeugd
veilig naar school te begeleiden, heeft het gemeentebestuur rond de schoolomgevingen
gezorgd voor fietssuggestiestroken.” Sonja
vult aan: “Vanuit de gemeenschapswacht
organiseren we ook regelmatig fietsgraveeracties. Bij diefstal is een gegraveerde fiets
eenvoudiger terug te vinden en te bezorgen.
Een aanrader dus! In de vakantie is er een
speciale vakantieactie! Om de veiligheid te
bevorderen, is ook een goede fietsattitude
van belang: jaarlijks organiseren alle scholen
in samenwerking met de politie en de stadswachten een ‘fietsexamen’. Alle leerlingen
van het zesde leerjaar leggen een parcours af
in en rond de school.”
Mario vertelt verder: “Naast veilige fietspaden, vindt CD&V-Plus ook propere fietspaden erg belangrijk. Ons onderhoud is dan
ook erg omvattend: de fietspaden borstelen,
de bermen onderhouden en maaien, slinger-

vuil opruimen, de signalisatie onderhouden,
vuilbakken leegmaken, overhangende takken verwijderen, … De wegen die tot het toeristisch fietsroutenetwerk behoren, worden
ook door de gemeente onderhouden.”
Sonja: “Het circuit is gekend voor de autoen motorsport. Maar het circuit profileert
zich ook steeds meer als fietscentrum.
Wielerliefhebbers uit Heusden-Zolder kunnen er winter en zomer gratis terecht voor
het avondfietsen. Voor wielerliefhebbers
uit andere gemeenten wordt er een kleine
vergoeding gevraagd. Het circuit bouwt ook
de wielerschool verder uit: ze begeleiden
jonge gasten met veel goesting naar hun
introductie in de wielersport. Competitief en
recreatief, als renner op de weg of cyclocrosser! Ook mountainbikers komen aan hun
trekken en sinds 2008 is er zelfs een BMXparcours en BMX-training voorzien.”

Fiets laten graveren?
Op maandag 4, 18 en 25 juli 2011 en
maandag 1, 22 en 29 augustus 2011
worden er van 15.30 uur tot 18.30 uur
fietsen gegraveerd in Zolder-Centrum
(Molenbeemden, Molenstraat 12) en
op zaterdag 6 augustus 2011 wordt er
van 10.00 uur tot 17.00 uur in Eversel
gegraveerd (Sint-Baaf, Padbroekweg 9).
Het graveren is gratis, maar het is wel
nodig om je SIS- of identiteitskaart mee
te brengen.

WIN WIN WIN
Een barbecue op
jouw kamp met de
burgemeester!
CD&V-Plus Heusden-Zolder biedt één jeugdvereniging in Heusden-Zolder een barbecue
aan op kamp. De burgemeester, Sonja Claes
en schepen van jeugd, Dirk Schops, komen
bij jou barbecueën.
Wat mag je verwachten?
We brengen voor alle kinderen twee stukken
vlees, groenten en patatjes mee.
Wat hopen we?
Dat jullie kookouders en/of de kinderen
meehelpen de groenten en patatjes klaar te
maken en een barbecue voorzien.
Wat moet je ervoor doen?
Verzamel zoveel mogelijk logo’s ‘Pluspunt’
en breng ze binnen voor 7 juli 2011 bij Ilse
Hoste of Ellen Denckens op het gemeentehuis (Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder).
De datum spreken we in onderling overleg af !

Freddy werd wandelpeter: hij wandelt elke
maand een van de wandelingen die starten
aan het Domein Bovy. Een wandelpeter
signaleert kleine mankementen aan de
wandelpaden (een plaatje dat verdwenen is,
een paaltje dat weg is, een boom die de weg
verspert, …) en ruimt gelijktijdig eventueel klein vuil op. Voor de wandelingen in
Domein Bovy zijn er 10 wandelpeters actief.
Het engagement van al deze wandelvrijwilligers vloeit voort uit dezelfde bekommernis:
het proper houden van alle wandelpaden en
ijveren voor veilige wandelwegen.
Louis werd hoofdpeter: hij maakt een
planning op wie welke wandeling wanneer
wandelt en lost de gesignaleerde kleine
mankementen op en geeft dit door aan Regionaal Landschap Lage Kempen. Daarnaast
organiseert hij ook twee keer per jaar een
informele ontmoeting tussen alle wandelpeters. De 10 wandelpeters ontdekken dan
samen de onontdekte plekjes van het gebied
Bolderberg-Viversel met een gids.

Op deze leuke samenkomsten mogen de
wandelpeters én -meters proeven van zijn
zelf gebrouwen bieren, o.a. het Bolderbergs
kluizenaarsbier. Ze leren elkaar beter kennen
en het motiveert hen om verder te doen.
Louis woont al 60 jaar in Bolderberg en
kent het wandelgebied door en door. De
vele tochten door het gebied samen met de
voormalige boswachter, zitten daar zeker
voor iets tussen!
Wil je meer informatie over wandelen en
fietsen in onze eigen gemeente, dan kan
je steeds terecht op de toeristische dienst
(Vrunstraat 6 te Bolderberg).

Ik blijf thuis
en ik speel …

Ik blijf thuis
en ik feest …

Kinderen moeten kunnen spelen. CD&V-Plus
zet ook in op speelpleintjes en speelstraten
in Heusden-Zolder. Zo werden er in 2010 vier
nieuwe speelpleintjes ingericht (De Wallen in
Boekt, ’t Pleintje in de Sint-Jansblok, ‘t Rond
Punt in Bolderberg en ’t Mierke in Eversel), in
2011 werd ’t Speelpleziertje in de schilderswijk
ingericht.

CD&V-Plus vindt samenhorigheid in een wijk
belangrijk. Dus heeft CD&V-Plus gewerkt
aan een uitbreiding van de ondersteuning
van de straatfeesten: de subsidie waarop een
straatfeest kan rekenen werd verhoogd.

CD&V-Plus vindt propere speelpleintjes dan
ook belangrijk! Anita Beutels vertelt: “Een
goed onderhoud en tijdig signaleren van mankementen is essentieel voor een leuk en veilig
speelpleintje. We maken een afsprakennota
met de buren voor elk nieuw speelpleintje. Zo
heeft elk speelpleintje een peter en/of meter
die mee een oogje in het zeil houdt.”
Evert Cuppens valt in: “Naast de speelpleintjes, hebben we in Heusden-Zolder ook 9
speelstraten. Deze straten worden in de
zomerperiode afgesloten voor alle verkeer.
Kinderen kunnen er dan naar hartenlust
spelen.” Voor een overzicht welke straat
gedurende welke periode omgetoverd wordt
tot speelstraat kan je terecht op
http://heusden-zolder.cdenv.be.

Isabelle Thielemans en Freddy Maris vertellen: “Voor elk straatfeest kan je (minimum
twee maanden vooraf ) een subsidie aanvragen. In het verleden werden de basisorganisatiekosten betoelaagd voor 125 euro. Sinds
kort kan een straatfeest daarbovenop een
tussenkomst van 125 euro krijgen voor de
huur van een tent of een zaal. En met resultaat! Het aantal straatfeesten groeide van 20
in 2002, over 34 in 2006 en 2007 naar meer
dan 50 in 2010.”
Wij denken dat het er nog veel meer
kunnen zijn! Ook zin gekregen om
te feesten? Steek de koppen (met
enkele gelijkgezinden) bij elkaar en
neem gerust contact op met de
dienst vrije tijd van de gemeente. Zij geven je graag
meer toelichting.

