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De vzw het Domein Bokrijk, Bokrijklaan 1, 3600 Genk zal op zondag 23 juli 

2017 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 23 

juli de reuzen een centrale plek krijgen. 

 

Meer informatie: www.bokrijk.be  

 

Reuzenstoet programma 

 

Rollende reuzen worden opgesteld aan het grasplein op het Kasteel en 

vertrekken om 12u via verharde wegen richting museum om vervolgens naar het 

museumgedeelte Oost- en West-Vlaanderen te gaan.  

Gedragen reuzen worden opgesteld in het museum, elk op een verschillende 

locatie in Oost- en West-Vlaanderen. De stoet van de gedragen reuzen gaat 

door in het museum tussen 14u en 15u.  

 

08.00u: start opbouw reuzen – vroeger kan na aanvraag  

Opmerking voor reuzen in het museum: geen wagens meer 

toegelaten vanaf 9.30u. 

11.00u:  alle reuzen staan opgesteld, gedragen reuzen in OM, rollende 

reuzen aan het Kasteel 

 Bezoekers starten met de speurtocht en bevragen de 

verschillende deelnemende reuzen 

12.00u:  stoet rollende reuzen met eindpunt plein in Oost- en West-

Vlaanderen OM   

14.00u:  stoet gedragen reuzen met eindpunt plein in Oost- en West-

Vlaanderen 

15.00u:  Voorstelling van de verschillende reuzen en aankondiging van 

het reuzen dansfeest onder begeleiding van fanfares (einde 

voorzien omstreeks 16.00u) >> de gedragen reuzen dansen op het 

grasplein, de rollende reuzen dansen op de (grind)weg daarrond. 

16.00: de reuzen blijven tot en met 17.00u staan op het plein in Oost- 

en West-Vlaanderen, nadien heeft u twee mogelijkheden   

 Optie 1. U verlaat het museum met de reus te voet om op de 

parking af te bouwen (meestal van toepassing voor rollende 

reuzen). 
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 Optie 2. U wacht tot 18u om de wagen op te halen om de reus in 

het museum af te bouwen (meestal van toepassing voor gedragen 

reuzen).  

 

 

Ter info: 

De meeste wegen in het Openluchtmuseum zijn verhard en makkelijk 

berijdbaar. Let wel, af en toe is een kasseiweg of een onverharde weg 

onmogelijk te vermijden.  

 

U kunt de route vooraf komen afleggen op eigen initiatief of onder 

begeleiding na afspraak en na inschrijving bij birgit.ketele@atmos.be  

 

Vergoeding: 

Vergoeding van 300,00 euro (vrij van BTW) die de dag zelf contant wordt 

uitbetaald na ontvangst van een schuldvordering.  

Voor groepen met fanfare of harmonie wordt een uitzondering gemaakt op de 

vergoeding. 

 

Bijkomende voorzieningen: 

Er wordt door Bokrijk voorzien: 

een lunchpakket voorzien voor de begeleiders van de reuzen; 

parkeerplaatsen wagen en vrachtwagen of aanhangwagen  

 

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 lopen tot 28 februari 2017. 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@atmos.be  
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