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De vzw het Domein Bokrijk, Bokrijklaan 1, 3600 Genk zal op zaterdag 21 juli 

2018 een reuzenstoet organiseren in het kader van de zomer van Bokrijk in 

het Openluchtmuseum van Bokrijk.  

 

De zomer van Bokrijk zet in op  

1) inspirerend vakmanschap; zowel in een wekelijks aanbod van vaklui als 

pop-up samenwerkingen. 

2) belevingsroutes die onderdeel uitmaken van de dagelijkse werking van 

het museum enerzijds, anderzijds extra unieke activiteiten verbonden 

aan ons immaterieel cultureel erfgoed in de kijker zetten. En méér 

beleving op: 

a. 21 juli: reuzenstoet 

b. 22 juli: koetsenparade 

c. 15 - 16 - 17 augustus: zomeravonden  

3) het lopende restauratie project, en maakt dit tastbaar voor de bezoe-

ker, jong en oud, via een begeleide wandeling, workshops en een bele-

vingsschuur rond bouwen en wonen.  

 

Reuzenstoet programma 

 

Belangrijk! Het programma van 2018 zal zich enkel in het museum afspelen. 

In het verleden werden er twee stoeten georganiseerd voor rollende en ge-

dragen reuzen. Dit wil zeggen dat de stoet zich dit seizoen voornamelijk 

richt naar gedragen reuzen, gezien de ondergrond van de wegen in het mu-

seum. Wij wensen echter geen reuzen uit te sluiten, maar vragen rollende 

reuzen expliciet om de bevestiging dat zij zich zullen kunnen verplaatsen 

in het museum. Het maken van een afspraak voor een locatie bezoek behoort 

uiteraard tot de mogelijkheden.  

 

11.00u: start opbouw reuzen op voorbehouden parkingstroken  

12.00u:  alle reuzen zijn opgebouwd en klaar voor een eerste stoet van 

de parking naar het museum.  

 Reuzen groter dan 4 m - gelieve een locatie bezoek te plannen 

13.00u:  Reuzen picknick  

Bezoekers kunnen samen met en tussen de reuzen picknicken 

We vragen de verenigingen om een groot picknick deken (of meer-

dere kleintjes) mee te nemen 

14.00u:  Reuzendefilé en voorstelling  

14.30u: Reuzenstoet in het museum 

15.00u:  Aankomst stoet met reuzendans (eventueel met flashmob) 
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16.00: Reuzen nemen afscheid van de bezoeker en wandelen opnieuw naar 

de parking voor de afbouw 

 

 

Ter info: 

De meeste wegen in het Openluchtmuseum zijn verhard en makkelijk berijd-

baar. 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 begelei-

ding 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 mate-

riële of lichamelijke schade opgelopen door een van de leden van de reuzen-

gilde of een van de bezoekers van het Openluchtmuseum. 

 

Inschrijvingen 

De inschrijvingen lopen tot 28 februari 2018. De eerste aanmeldingen genie-

ten de voorkeur. Let wel, Bokrijk wenst graag 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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