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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 maart 2019.

   



Cursiefje
Onlangs hadden wij, als dorpsraad, een gesprek met de Toeristische Dlenst en  Regionaal
Landschap. De beheersstructuur van Bovy op gemeentelijk vlak wordt versterkt door het
samenbrengen  van  het  Cultureel  Centrum en  Bovy.  Zo  wordt  Tom Michielsen,  huidig
directeur  Muze,  tevens  hoofdverantwoordelijk  voor  domein  Bovy,  samen  met  Martine
Stelten van de Toeristische Dienst.  Een sterkere structuur,  meer armslag met hopelijk
meer activiteiten op het evenementenplein.
Circus Ronaldo is reeds een eerste project hiervoor. Dat lijkt dus goed te zitten, temeer
daar “Marleen Hoydonckx” uit Bolderberg,  als schepen ook Toerisme krijgt.
Voor het  groen op Bovy liggen de kaarten bij  Regionaal  Landschap.  Zij  zullen al  wat
natuur  is  gaan  beheren.  Met  als  verantwoordelijke  “Peter  Roosen”  lijkt  ook  hier  een
realistische visie op natuur aanwezig te zijn.
Binnen de dorpsraad was er ten tijde van het RUP Bovy  nogal wat ongerustheid, zelfs en
vooral bij onze groene leden, dat Bovy natuurgebied zou worden. In natuurgebieden is
nog weinig mogelijk en daar zou Bovy niet mee geholpen zijn. Ook een groot hotel op
Bovy is nu een utopie vermits op de mijnterreinen van Beringen er één voorzien wordt.
Meer dan voldoende voor Limburg. 
Regionaal Landschap houdt er dezelfde visie op na als de dorpsraad van Bolderberg. Zo
voorzien ze voor onze toekomstige jeugd een drietal  tamme kastanjebomen, evenveel
okkernoten, een tweetal wilde kastanjes en wat fruitbomen aan het dierenpark, wel op
ruime afstand van de dieren. Allemaal in de geest dat Bovy een familiaal gebeuren dient te
zijn, waar gezinnen met kinderen en ouderen zich thuis voelen.
Aan  de  voorzijde  van  de  Sint  Jobstraat  zou  alle  wildgroei  verwijderd  worden,  dit  is
ondertussen gebeurd. Wij hebben aangedrongen om aandacht te besteden aan “de bron”
die permanent water geeft aan de eendenvijver.
Het  landbouwalaam zal  opgeruimd  worden  en  geplaatst  achter  de  hooischuur.  In  de
stallen komen kippen, beschermd tegen vossen met de nodige infrastructuur.
Het zicht op de kikkerpoel zal opengemaakt worden. Deze vijver zal een poel worden voor
boomkikkers en andere amfibieën.
De elzenbomen aan de hondenweide zullen drastisch worden ingekort, zodat ze opnieuw
jeugdig hout kunnen produceren en zo vernieuwing brengen in het groot bos.
Het  vroegere  kabouterbos  zal  duchtig  gerooid  worden,  vogelkers  en  varens  gaan  er
zoveel mogelijk uit. Aanplanten van nieuwe inheemsen soorten waar dit nodig is.
Het moeras zal gezuiverd worden en komt daardoor een tijdje droog te staan. Het wordt
boomkikker vriendelijk gemaakt.
Regionaal Landschap zet zwaar in op biodiversiteit  op Bovy. Er zal trouwens ook een
meidoornhaag worden aangeplant aan de hooischuur en de stallingen.
Het witte gebouw op de evenementen weide zal afgebroken worden en de vrij gekomen
ruimte  terug  ingezaaid.  Dit  plein  zal  gebruikt  worden  voor  allerlei  evenementen.  Het
samensmelten van Cultuur en Toerisme zal heel wat evenementen naar Bovy halen. Dit
zal gebeuren in samenspraak met het cultureel centrum. Het eerste geplande evenement
is “Circus Ronaldo”.
Over de naam “hazenpad” zijn we heel wat minder te spreken. Het “kabouterpad” was in
heel Limburg een begrip en bij de kinderen gekend. Het sloot mooi aan bij de leefwereld
van kinderen. Op de laatste dorpsraad waren er getuigenissen dat kleine kinderen effenaf
bang waren van die”wangedrochten”  die  hazen moesten voorstellen.  Dat  soort  hazen
behoort  niet  tot  de  fantasiewereld  van  kinderen.  Toch  nog  maar  eens  goed  over
nadenken. Het lijkt een naamkeuze van volwassenen, niet van kinderen. Het kabouterbos
was een uitermate creatief en attractief gegeven. 
Bovy kan een sprookjesbos als attractie meer dan goed gebruiken om leefbaar te zijn!

  MG



 BoCasa
“Naar  jaarlijkse  gewoonte  nodigt  Bocasa  graag  allen  uit  voor  onze
kerstmarkt.
Deze zal doorgaan op 12 december 2018 en dit van 14u tot 18u.

Er  zullen  diverse
standhouders
aanwezig  zijn,
gaande  van
handgemaakte
juwelen,  keramiek
tot  heerlijke
zelfgemaakte
lekkernijen.  Het
belooft  weer  heel
gezellig  te  worden
en  dus  zeker  de
moeite  waard  om
een  bezoekje  te
brengen!”

De seniorenweek in BoCasa
Ook in BoCasa stond vorige week (19/11-23/11) in teken van de senioren. Heel de week
stonden de activiteiten in teken van de kermis van vroeger. Zo is een familielid van een
bewoner  komen  optreden  met  zijn  draaiorgel,  er  zijn  smoutebollen  en  appelbeignets
gemaakt. Ook de Vlaamse spelen mocht zeker niet ontbreken. De week werd afgesloten
met een heerlijk zelfgemaakte suikerspin voor iedereen. 



CRDL  brengt  bewoners  Serviceresidentie  BoCasa,
zorgverleners en familie dichter bij elkaar.
Serviceresidentie  BoCasa  introduceert  een  nieuw  interactief
zorginstrument  speciaal  voor  bewoners  met  dementie.  Door

middel  van  persoonlijke  aandacht  en  lichamelijke  aanraking  creëert  de  CRDL
(Cradle) een nieuwe, gelijkwaardige vorm van interactie tussen bewoners van de
instelling en hun naasten. De zorginstelling heeft de CRDL mede aangeschaft door
het organiseren van vele activiteiten, schenkingen en donaties. Met dank aan onze
vrijwilligers, animatieteam en donateurs.
Jos Houben, Directeur Serviceresidentie BoCasa: “We hebben gekozen voor de CRDL
omdat het goed aansluit bij individuele, belevingsgerichte zorg voor onze bewoners. De
CRDL is een prachtige uitvinding en aanwinst in de zorg voor mensen met dementie. Het
is heel ontroerend om te zien wat aanraking bij mensen teweegbrengt. De CRDL is voor
onze zorgmedewerkers, maar ook voor mantelzorgers, partners en familieleden.”
Contact  door  aanraking.  De CRDL is  bedoeld  voor  mensen die  moeite  hebben met
communicatie en sociale interactie. Als twee mensen hun hand op het instrument leggen
en elkaar aanraken, ontstaat een gesloten circuit. Door vasthouden, strelen en trommelen
horen gebruikers een variatie aan geluiden, zoals een klaterend beekje, een trein of het
ruisen  van  de  zee.  Dat  roept  herinneringen  of  emoties  op  die  leiden  tot  onderlinge
verbinding  en  contact.  Zo  ontstaat  een  nieuwe  vorm  van  menselijke  interactie.  Een
gesprek, ook als iemand de juiste woorden niet meer kan vinden.
De CRDL werd overhandigd op 20 september de avond voor Wereld Dementie op een
samenkomst voor familieleden om kennis te maken met de CRDL.

Overpeinzing.

Senioren zijn gelukkig. Hun denkvermogen vertraagt doordat ze zoveel weten. Senioren
takelen niet mentaal af. Het duurt gewoon wat langer om zich iets te herinneren doordat ze

meer  informatie  in  hun  geheugen  opgeslagen  hebben.  Deze  veelheid  aan  kennis
veroorzaakt  een  druk  op  het  binnenoor  waardoor  ze  slechthorend  kunnen  worden.

Senioren durven vergeten waarom ze naar een andere plaats gaan. Dit is geen geheugen
probleem, het is de natuurlijke manier om senioren meer te doen bewegen.



Even winterpauze voor de reuzengilde van

Bolderberg

De  leden  van  de  reuzengilde  va  Bolderberg  genieten  nu  even  van  de  jaarlijkse
winterpauze.
Ook al stonden er niet zo veel reuzenstoeten op het programma als de vorige jaren, dat
betekent niet dat er werd stil gezeten.

Voor het eerst in vele jaren was reus Lambert Hoelen, kluizenaar van Bolderberg, in het
afgelopen jaar terug meerdere malen present in eigen gemeente. Op Paasmaandag 4
april 2018 verwelkomde hij de bezoekers aan de ingang van het domein Bovy samen met
zijn reuzenbroer Tijl Uilenspiegel uit Boekt en dit bij de opening van het toeristisch seizoen
2018.
Bovendien waren beide reuzen te zien op de viering van de Vlaamse feestdag op 11 juli
2018  in  Zolder  en  gaven  ze  beiden  eveneens  present  op  21  oktober  2018  aan  de
Luchtfabriek op de voormalige mijnsite.  Die dag werd,  als  slot  van de dag der  Trage
Wegen, aan het gemeentebestuur het  officiële plaket van "Reusvriendelijke gemeente"
overhandigd.
In de week die voorafging aan dit  evenement werd door TVL een nieuwsitem aan de
reuzen van Heusden-Zolder gewijd.

Traditiegetrouw was Lambert Hoelen ook aanwezig op het schoolfeest van Bolderberg op
zondag 17 juni.

De gildeleden waren ook actief zonder de reus. Zo bezochten zij, naar jaarlijkse gewoonte,
de derde klas van de basisschool van Bolderberg op 18 april 2018.

Tien  dagen  later  waren  ze  aanwezig  op  het  Groot  Kapittel  van  de  reuzengilde  van
Kortessem en op 2 juni trokken ze naar Roermond om de 35ste verjaardag te vieren van
de Roermondse reuzengilde, die petergilde is van de gilde van Bolderberg. Buiten het
optreden in eigen gemeente ging de gilde met de reus mee in de historische stoet in
Roermond op zondag 9 september 2018.



Maar 2019 belooft even spannend te worden met optredens in eigen gemeente, elders in
Vlaanderen en ook weer in het buitenland.  Hierover meer nieuws in de volgende editie
van De Kluizenaer.

Datum Onderwerp
17.01.2019 Nieuwjaarsvergadering in Savarin
23.02.2019 Lenteontmoeting RiV-Limburg in Maasmechelen
Maart-april Bezoek aan de derde klas van de basisschool van Bolderberg.
12.05.2019 Folklorestoet te Beveren-Waas
16.06.2019 Schoolfeest Basisschool van Bolderberg
28.06.2019 Opening  Heusden  Kermis  met  reuzen  van  H-Z  (nieuwe  traditie  op

vraag gemeente)
02.06.2019 Reuzenstoet Maastricht
21.07.2019 Reuzenfestival Domein Bovy
28.07.2019 Reuzenstoet te Tilburg

Reus
Is de aanduiding voor een bijzonder groot mythisch wezen met een  antropomorf uiterlijk. 
In oude geschriften, zoals de Edda en de Hebreeuwse Bijbel, worden in een aantal 
passages reuzengeslachten beschreven. 
In mythen, volksverhalen en sprookjes zijn reuzen grote antropomorfe wezens die 
gevreesd worden om hun kracht. Desondanks zijn ze niet altijd agressief, vaak hebben ze 
mensen geholpen bij het bouwen van grote bouwwerken. Ook heuvels, zeker in het vlakke
Nederland en Vlaanderen, of eilanden, zoals in Denemarken, worden wel aan reuzen 
toegeschreven. Opmerkelijk is dat hun manieren ongepolijst zijn en dat ze zeer weinig 
spreken, hoewel ze dat meestal wel kunnen. Anders dan kabouters en elfen, die men nog 
in het bos of elders in de natuur kan aantreffen, zijn reuzen in de volksverhalen bijna altijd 
uitgestorven.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mythisch_wezen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bos_(vegetatie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elf_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabouter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Denemarken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eiland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heuvel_(landvorm)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sprookje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksverhalen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mythe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuwse_Bijbel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Edda


Nieuws over de Scouts van Bolderberg
We zijn ondertussen al iets meer dan twee maanden verder in het scoutsjaar. De tijd vliegt
voorbij met al die leuke activiteiten die elke zaterdag voormiddag weer op de planning
staan! 

Zo hebben de kapoenen al in het bos gespeeld, een activiteit op wieltjes gehad en een
reuzegroot  kampvuur  gemaakt.  Een  absoluut  hoogtepunt  was  natuurlijk  ons
oefenweekend.  Voor  vele  kapoenen  was  het  de  eerste  keer  dat  ze  in  een  slaapzak
sliepen, spannend! De kapoenen vonden vrijdagavond gelukkig de brief van Sinterklaas
terug die  de  dieven hadden gestolen  en,  eind  goed al  goed,  de  schoentjes  waren ’s
morgens gevuld met allerlei lekkers.

De tweede groep van de scouts, de welpen, zijn al twee nachten blijven slapen op het
terrein van de scouts. Ook leerden ze al allerlei technieken van hun leiding: sjorren, vuur
maken en knopen leggen. Ze speelden al gezelschapsspelletjes en gingen fietsen op de
speelplaats van de school.

De  jonggivers  moesten  eens  heel  vroeg  opstaan  voor  een  activiteit.  Ze  gingen  op
dauwtrip. Heel vroeg ’s morgens vertrokken ze op wandeltocht en moesten ze zelf vuur
maken  om eitjes  te  bakken.  Ook  deden  ze  een  Zweedse  cross:  dit  is  een  parcours
geblinddoekt  afleggen.  Tevens gingen ze naar  het  jaarlijkse jonggiverweekend met als
thema ‘Hooligans’.

Natuurlijk hebben we ook de givers. Zij hebben al een hele grote uitdaging achter de rug.
Ze namen namelijk de trein naar Luik en wandelden van daaruit terug naar de scouts
lokalen  van Bolderberg.  Maar  liefst  58  km werd  er  afgelegd.  Proficiat  givers!  Hopelijk
hebben jullie niet meer teveel spierpijn?

De oudste groep van de scouts de jin, mag binnenkort jinstages doen. Dit wil zeggen dat
ze eens een activiteit gaan meedraaien met elke tak om te kijken hoe het voelt om leider
of leidster te zijn en dit ook in te oefenen.

De  leiding  zelf  stond  ook  niet  stil.  Twee  weken  geleden  organiseerden  ze  een
spaghettidag op het Heidestrand en het was een groot succes. Bedankt aan iedereen die
is komen eten! 

Stevige linker

De leidings-ploeg van Scouts Bolderberg 



 

  

  



Lied: Minder Is Meer
Regent het pijpenstelen. Dan vangen we ze op. Om later mee te spelen. De tuinslang blijft

op stok. De afwas is voor later. Die klus is zo geklaard. Dankzij het regenwater. Blijft de

kraan alweer gespaard

Hier brandt geen lamp teveel. Hier is geen afvalberg te groot. Een Scout die eet gewonnen

geen verloren brood. Een stafkaart met een hoek af. Gebruik hem nog een keer. Samen

gaan we voor. Minder is meer. 

Restjes brood gaan in de pudding. Restjes pasta in de soep. Met een lijstje naar de winkel,

koop je vers voor heel de groep Af en toe eens veggie, maar das konijnenvoer! Geef ons

maar verse eitjes van de Waalse kippenboer.  Schudden met die billen, niks verspillen

Schudden met die billen

Hier brandt geen lamp teveel. Hier is geen afvalberg te groot. Een Scout die eet gewonnen

geen verloren brood. Een stafkaart met een hoek af. Gebruik hem nog een keer. Samen

gaan we voor. Minder is meer. 

En als de avond is neergekomen, laat ons alle lichten doven, want de sterren staan al

teder, zonder licht zien we ze, zoveel beter. Oooooooooooh Hey!

Hier brandt geen lamp teveel. Hier is geen afvalberg te groot. Een Scout die eet gewonnen

geen verloren brood. Een stafkaart met een hoek af. Gebruik hem nog een keer. Samen

gaan we voor. Minder is meer. 

Samen gaan we voor.  Minder  is  meer.  Samen gaan we voooooooor.  Minder  is  meer.

Minder is meer. Minder is meer. Minder is meer



Vreemd individu gespot in
Bolderberg

Het gezelschap van Klein Teater Bolderberg zit al een aantal
maanden te repeteren voor hun nieuwe theaterseizoen. Met
een aantal nieuwe talenten op de planken brengen ze “Mijn
vrouw heet Maurice”.  
Sinds enige tijd wordt  er een vreemd individu gespot  in  de
Witte Zaal en men weet niet goed of deze nu met “Mevrouw”
of “Meneer” moeten aangesproken worden.  Spektakel en veel
plezier verzekerd ! Kaartenverkoop is gestart.



Korte inhoud van de opvoering:
Dit komisch stuk gaat over een koppel Mark en Marion die al enkele jaren naast elkaar
doorleven. Marion is eigenares van een succesvolle kunstgalerij en Mark doet zich voor al
een succesvolle aannemer en bouwpromotor.  Omdat Marion al  enige tijd vermoed dat
haar man er een vriendin op na houdt zet ze hem voor de keuze of werkelijk veranderen of
uit elkaar.
Mark doet zijn uiterste best om alles in goede banen te leiden. Hierbij krijgt hij obstakels te
verwerken die  hij  niet  meteen verwacht  had.  Daarnaast  krijgt  hij  ook  hulp  uit  geheel
onverwachte hoek.  Een vriendschap voor het leven of toch niet?
Zal hij er ooit uitraken en Marion weten te overtuigen van zijn goede bedoelingen?

Tickets online te reserveren via https://kleinteaterbolderberg.be/tickets/

(genummerde plaatsen)

Mannen- en vrouwenrollen.
Het gebruik van het begrip gender betekent een relativering van de verbinding tussen de
biologische  status  (sekse)  en  identiteit  (zelf-gevoel).  De  invulling  van  mannen-  en
vrouwenrollen is in allerlei culturen verschillend. De studies van  Margaret Mead (1901-
1978) hebben veel bijgedragen aan het inzicht hierover. In de loop van de geschiedenis
hebben mannen- en  vrouwenrollen  een ontwikkeling doorgemaakt.  Een van de meest
opmerkelijke  veranderingen  was  het  verlies  van  de  dagelijkse  vanzelfsprekende
aanwezigheid van vaders in het gezin sinds de industriële revolutie.

Gender wordt ook gebruikt als  sociologische term om seksegebonden maatschappelijke
verschillen mee te kunnen analyseren.

Mopje:
Een dronkaard komt met zijn fiets aan in de Wetstraat en parkeert zijn fiets tegen de muur
van het parlement.
Onmiddellijk komt er een agent aan en zegt met strenge stem: “Je kan je fiets hier niet
plaatsen,  je  bent  hier  voor  het  parlement.  Hier  komen  de  koning,  de  ministers,  de
volksvertegenwoordigers, de senatoren en andere belangrijke mensen voorbij”.
De dronkaard bekijkt de agent van kop tot teen en antwoord: “Maak je geen zorgen ik doe
hem wel op slot!

https://kleinteaterbolderberg.be/tickets/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Industri%C3%ABle_revolutie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vader_(familie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Margaret_Mead


   

      DORPSRAAD

       BOLDERBERG

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

Bolderberg 4 december 2018
VERSLAG KERNBESTUUR MAANDAG 3 DECEMBER 2018
------------------------------------------------------------------------------

1. Afvaardiging politici in de dorpsraad
Met eenparigheid van stemmen werd beslist, zoals in het verleden, dat alle in Bolderberg
verkozen politici zullen uitgenodigd worden, ongeacht hun strekking Zij zijn geen lid en
hebben  geen  stemrecht,  maar  zijn  waardevol  en  noodzakelijk  om  de  dorpsraad
achtergrond  informatie  te  bezorgen  over  de  door  ons  aangekaarte  problemen.  De
dorpsraad beslist autonoom wie zij uitnodigt

2.  De  dorpsraad  bevestigt  nogmaals  dat  sporthal,  jeugdvoetbal  en  kinderopvang  een
wezenlijk onderdeel uitmaken van het sociaal weefsel van ons dorp. Het is de taak van de
dorpsraad hiermee hun dorp te verdedigen.

3 Bestuurswijziging
Vermits de voorzitter stopt in maart, er geen kandidaat opdook zullen Roger en Marcel
gesprekken voeren met de kandidaat, die wij op het oog hebben. De vergadering vroeg
Roger een jaar uitstel  als secretaris,  teneinde de nieuwe voorzitter  te begeleiden. Aan
Marcel werd gevraagd in de dorpsraad te blijven zetelen . Zo zal het gebeuren.

4 Het zebrapad aan de school is herschilderd en ditmaal op de juiste plaats. Met dank aan
de gemeente.

5 Al vier jaar vragen wij een fatsoenlijke nivellering van het grasveldje voor het kerkhof. Als
parking, maar ook bruikbaar als speelpleintje voor de scouts. De scouts gaan nog eens
een verzoek richten tot het Schepencollege.

6 De dorpsraad verzoekt  het  schepencollege het  verzorgen van de scoutsterreinen in
overweging te nemen. De scouts kunnen de gevraagde offerteprijs , zelfs met subsidie van
50% niet betalen. Dit zal voorgelegd volgende vergadering aan de politici.

7.  Roger en ik hadden een afspraak met Regionaal Landschap en gemeente over Bovy
Het verslag volgt hieronder

8 De dorpsraad blijft zich verzetten tegen het verdwijnen van naam “ kabouterpad
Het BVL heeft hierover een reportage gevraagd . Volgende vergadering op de dagorde.

9. Trage Wegen
– Vrunstraat:  door  Vogelsanckbos.  Hier  zullen binnenkort  slagbomen geplaatst  worden
aan de toegangen. Een verhard fietspad wordt een vraag aan de provincie. Kan dus nog
wat duren.
– Kraekveldstraat: fietspad naar Boekt achter de kluis.
Hier zoekt de gemeente nog naar de geschikte plaats. Kan ook nog wat duren!

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


Kort  verslag  van  de  samenkomst  op  Bovy  met  de  gemeente  en  Regionaal
Landschap.
Nieuwe  verantwoordelijke  voor  Toerisme  Tom  Michielsen  Directeur  van  de  Muze,
verantwoordelijke VVV Toerisme Stelten Martine
Vanaf januari 2019 de verantwoordelijke schepen is Hoydonckx Marleen.

1 Aan de voorzijde van Bovy ( kant Sint Jobstraat) zal alle wildgroei verwijderd
worden. Dit is onder tussen al gebeurd.

2 Er  zullen  verschillende  bomen  worden  bijgeplant,3  tamme  kastanjes,3  à  4
okkernoten, 2 wilde kastanjes, er komen ook een paar nieuwe fruitbomen aan
de dierenweide, maar deze zullen verder van de weide worden geplant, zodat
de dieren geen rot fruit kunnen eten.

3 De  stallingen  worden  leeggemaakt  en  opgeruimd  en  de  landbouwmachines
zullen voorlopig achter de hooischuur geplaatst worden.

4 Het zicht op de kleine vijver achter het bakhuis, zal opengemaakt worden zodat
dat men een beter zicht krijgt op de vijver. De vijver zal een poel worden voor de
boomkikker en andere amfibieën.

5 De elzenbomen aan  de  hondenweide  zullen  voor  een  deel  worden  ingekort
zodat ze terug kunnen uitgroeien.

6 In het vroegere kabouterbos zal alle vogelkers verwijderd worden, als ook de
varens. Er zullen ook een deel loofbomen worden bij geplant op termijn.

7 Het  hazenpad  zal  verder  worden  uitgebouwd  met  zelf  ontworpen  diertjes
gemaakt op de academie, deze figuurtjes worden dan heel fel uit ver groot ,er
zal op termijn bij iedere figuurtje een bordje geplaatst worden met een verhaal.
Dit zal een apart wandelpad worden.

8 Het witte gebouw op de evenementen weide zal afgebroken worden en terug
worden ingezaaid. Dit plein zal gebruikt worden voor allerlei evenementen. Het
samen smelten van Cultuur en Toerisme zal heel wat evenementen naar Bovy
halen. Dit zal samen gebeuren met het cultureel centrum. Het eerste geplande
evenement is “ Circus Ronaldo.

9 Er  zal  een  meidoornhaag  worden  aangeplant  aan  de  hooischuur  en  de
stallingen.

10 Wij hebben gevraagd om over de naam hazenpad nog eens na te denken.

Verslag Marcel Roger

De redactie wenst haar lezers
fijne hoopvolle kerstdagen en
een zeer voorspoedig 2019,

zonder kwel of kommer



Religie en kerstmis

Kerstmis is voor christelijke en joodse godsdiensten de belangrijkste feestperiode.
De geboorte van Jezus, zoon van Maria, is vanuit vele bronnen historisch beschreven en
gedocumenteerd. Zowel in de bijbel als in de torah.
Maar  ook  in  de  koran  wordt  de  onbevlekte  geboorte  van  Isa,  zoon  van  Maryam,  op
vergelijkbare wijze en rond hetzelfde historische tijdstip besproken.
Over de exacte historische data en locaties, personen en feiten rond kerstmis bestaat al
eeuwenlang verschil van mening, soms subtiel, soms op meer fundamentele wijze.
De belangrijkste historische feiten zijn echter algemeen aanvaard.
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