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De Huisdokter van 
Dubolimburg vernieuwt!

Bokrijk viert zestigste 
verjaardag met boek

Ga je (ver)bouwen of 
renoveren en wil je je 
woning verbeteren? Wil 
je je woon- en leefcomfort 
verhogen en tegelijk op je 
energiefactuur besparen? 
Reserveer dan nu je 
(gratis) objectief advies 

Je ontdekt verleden en 
toekomst in een uniek 
museumboek. Hoe 
is Bokrijk ontstaan? 
Wat maakt het 
Openluchtmuseum zo 
speciaal? Hoe is het 
in de loop van de jaren 
veranderd? Je vindt het 
antwoord op deze en nog 
veel meer vragen in het 
boek “Bokrijk gisteren, 
vandaag en morgen ... Over 
de dynamiek der dingen”. 

van de Huisdokter van 
Dubolimburg vzw!

Voor elke vraag hebben we 
de gepaste adviesformule: 
van een korte quickscan 
over een huisbezoek tot een 
uitgebreid renovatierapport 
en een volledige screening 

Maar liefst 27 auteurs 
werkten eraan mee. En de 
Nederlandse fotograaf en 
schrijver Hans Aarsman 
maakte een selectie uit het 
rijke fotoarchief. 

Met expo’s zoals BKRK 
– “bokrijk brandmerkt”, 
die ons erfgoed op een 
eigentijdse manier belichten 
en relevant maken voor 
de bezoeker van de 21ste 
eeuw is Bokrijk de laatste 

van je nieuwbouwplannen. 
De Huisdokter bundelt zijn 
advies in een persoonlijk 
renovatierapport: dit 
optionele document zorgt 
dat je beter voorbereid bent 
om offertes aan te vragen 
en eventuele gesprekken 
met architect en aannemer 
aan te gaan.

Waarover geeft de 
Huisdokter advies?

-  isolatie van dak, vloer en 
muur/gevel

-  ventilatie

-  beglazing
-  verwarming (van 

hoogrendementsketel 
tot warmtepomp)

-  hernieuwbare energie 
(zonnepanelen, 
warmteboilers, ...)

-  hemelwatergebruik
-  materiaalkeuze
-  premies en subsidies
-  de groene (Limburgse) 

Duwolimplus-lening

Het adviesaanbod van de 
Huisdokter vind je op de 
vernieuwde website
www.de-huisdokter.be.

jaren een nieuwe richting 
ingeslagen. Al blijft de 
basisfilosofie altijd dezelfde: 
Bokrijk is een museum van, 
voor en door mensen. Met 
objecten die we maken, 
gebruiken en koesteren – 
vroeger en vandaag.

Koop dit unieke boek 
(€ 39,50) bij de boekhandel, 
in de museumshop 
van Bokrijk of op 
www.bokrijkshop.be.


