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De vzw het Domein Bokrijk, Bokrijklaan 1, 3600 Genk zal op zondag 16 augustus een reuzenstoet 

organiseren in het kader van de Bokrijkdagen in het Openluchtmuseum van Bokrijk.  

De Bokrijkdagen zijn voornamelijk gericht naar gezinnen met kinderen tot ca. 12 jaar.  

De Bokrijkdagen zijn: 

(1) Bokrijk in zijn meest volledige werking waarbij talrijke ambachten worden  gedemonstreerd en 

toegelicht; 

(2) Workshops waarbij je op kindvriendelijke wijze kan kennismaken met ambachtelijke 

vaardigheden en vormen van vakmanschap; 

(3) Extra programmatie, die elke zondag anders is, zoals op zondag 17 augustus de reuzen een 

centrale plek krijgen. 

Meer informatie: www.bokrijk.be  

Programma (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) zondag 16 augustus: 

11.00u - 15.00u :   De bezoeker kan de verschillende reuzen komen bekijken en bewonderen, 

vragen stellen, foto’s nemen, … in het Openluchtmuseum Bokrijk.  

Elke reus krijgt een andere locatie in het Openluchtmuseum toegekend.  

  Belangrijk! Wij verwachten dat de deelnemende groepen om 11.00u 

opgesteld staan in het museum, ongeacht de aankomsttijd. 

Aanmelden/opbouwen kan al vanaf 8u. Let op, vanaf 9.30u mag u niet meer 

met de wagen het museum inrijden.  

15.00u :   Aanvang stoet 

16.00u :   Einde stoet op het  Kempisch dorpsplein in het Openluchtmuseum + extra 

activiteiten (reuzen worden één voor één voorgesteld)  

17.00 u: Reuzen    gaan te   voet  naar Technische Dienst 

18.00u :     Afbreken Reuzen +  deelnemers naar huis. 

 

Een voorbeeld van de route (2,6 km) 

Vertrek  :  Technische dienst , Dienstgebouwen  , Grijze poort technische dienst   ,  toiletten  “Ter 

Beek” aan P2  , Poorthuis ,  Koetsweg , Kasteel  , Oud Hertenpark  , Watermolen Ellikom ,  

Arboretum, bocht Tessenderlo,  Poort Lokeren,  Kruispunt Lokeren,  Schuur Oorderen,   St - Rijkers,  

Oost-Vleteren,  Hof van Plezantie,   Erpekom,   Kempisch Dorpsplein 

 

Een plannetje is verkrijgbaar op aanvraag. De route is bepaald op +/- 2,6 km en bevindt zich zowel 

binnen als buiten het Openluchtmuseum. De meeste wegen zijn verhard en makkelijk berijdbaar 

voor reuzen op wieltjes. Let wel, af en toe is een kasseiweg of een onverharde weg onmogelijk te 

vermijden.  

OPROEP INSCHRIJVING REUZENSTOET DOMEIN BOKRIJK  
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Vergoeding: 

vergoeding van 300,00 euro (vrij van BTW). Uitgezonderd voor groepen mét fanfare. 

 

Bijkomende voorzieningen: 

Er wordt door Bokrijk voorzien: 

 een lunchpakket voorzien voor de begeleiders van de reuzen; 

 parkeerplaatsen wagen en vrachtwagen of aanhangwagen op Parking P2.  

 

Verzekering 

De reuzengilde zorgt voor de nodige verzekeringen voor die dag. 

De vzw Het Domein Bokrijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële of lichamelijke 

schade opgelopen door een van de leden van de reuzengilde of een van de bezoekers van het 

Openluchtmuseum. 

 

Inschrijvingen 

De inschrijvingen starten per 1 januari en lopen tot 28 februari 2015. De eerste aanmeldingen 

genieten de voorkeur. Let wel, Bokrijk wenst graag minimaal 3 groepen met fanfare te engageren 

en minimaal 5 groepen met één of meerdere historische reuzen.  

 

Contactpersoon Bokrijk 

Birgit Ketele // M 0477 52 71 89 // Birgit.ketele@limburg.be  
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