
WWW.BOkrIJk.BE

Je vindt bokrijk ook op:

Wat vond jij van de Bokrijkdagen? 
Vertel het ons en maak kans op een wandelaars-
ontbijt voor 4 personen in het dennenhof.

Surf naar www.bokrijk.be/jouwmeningtelt en 
klik op de link naar de vragenlijst.

HET DOmEIN BOkrIJk
Bokrijklaan 1, 3600 Genk

T +32 (0)11 26 53 00
f +32 (0)11 26 53 10

E infobokrijk@limburg.be

boKriJK inspireert 
met Kunst en natuur
Als wandelaar of fietser haal je je hart op in het 550 
hectare grote domein Bokrijk, gelegen in het vijverge-
bied ‘De Wijers’. Hou ook even halt bij het Arboretum. 
Je bewondert er tal van boomsoorten, unieke planten 
en een uitgebreide hulst- en bamboecollectie. Daar-
naast kom je hier deze zomer een verrassend kunst-
werk tegen van de Nederlandse kunstenaar Krijn de 
Koning. Dit kadert in ‘De Unie Hasselt-Genk’, het 
project met kunst in de open ruimte van Z33 - het 
huis voor actuele kunst van de Provincie Limburg 
- in samenwerking met de steden Hasselt en Genk. 
Gelijktijdig stellen de Limburgse kunstacademies 
hun werken tentoon in het kasteel van Bokrijk en in 
het Openluchtmuseum.  

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten 
op  www.uniehasseltgenk.be.

in het infocenter bokrijk zijn fiets- en wandelkaarten 
verkrijgbaar en kan je zelfs een fiets huren. 
(¤ 10 per dag).

OPENLUCHTSPEELTUIN
De recent vernieuwde gratis openluchtspeel-
tuin van Bokrijk is een paradijs voor klein en 
groot. De Hopla-speelhoek, het kleuterkinder-
dorp, het doolhof, een spannend avonturen-
parcours, schommels en glijbanen… er is een 
zone voor elke leeftijd.

JOUW 

mENING

TELT!

OP DE AGENDA 

(IN HET NAJAAR)

ZO 21 SEPTEmBEr: Dag van het Eetbare Landschap

ZA 1 & ZO 2 NOvEmBEr: Herfstkriebels in Bokrijk

vr 26 T.E.m. DI 30 DECEmBEr: Winteravonden in Bokrijk

BOKRIJK
ZOMER
2014

BELEEF 100 JAAR IN ÉÉN DAG.

JULI T/M

AUGUSTUS
VAN 10U TOT 18U

DE BOkrIJkDAGEN
ZO 6 JULI: Circusschool

ZO 13 JULI: Boerderijdieren in actie

ZO 20 JULI: Stoommachines in beweging

ZO 27 JULI: Bokrijks vakmanschap

ZO 3 AUGUSTUS: Historische koetsenparade

ZO 10 AUGUSTUS: De Bokrijkspelen 
met Belgisch Kampioenschap Touwtrekken

ZO 17 AUGUSTUS: Reuzenoptocht

ZO 31 AUGUSTUS: Terug naar school

ZOMER 
IN BOKRIJK
100 jaar terugreizen in de tijd, interactief de 
jaren 60 beleven, de handen uit de mouwen ste-
ken tijdens boeiende workshops ... Het Open-
luchtmuseum van Bokrijk, dat is een belevenis 
voor het hele gezin. En op de zondagen doen 
we er graag iets bovenop. Wat dacht je van een 
reuzenstoet, muzikale acts en boerderijdieren 
in actie? Ook de circusschool komt langs, je ziet 
indrukwekkende stoommachines in beweging 
en sportievelingen zetten hun beste beentje 
voor tijdens de Bokrijkspelen. Liefhebbers van 
oude ambachten halen hun hart op tijdens de 
Bokrijkdag ‘Bokrijks vakmanschap’.

In dit boekje serveren we je het volledig over-
zicht van ons zomerprogramma. En je zal vlug 
merken dat er hier zo veel te beleven valt, dat je 
met één dag niet toekomt. Kom dus zeker nog 
eens terug. Het Openluchtmuseum is in juli en 
augustus 7 dagen op 7 open.

KETNET CHECKLIST-DAG 
OP ZONDAG 24 AUGUSTUS
Dit is een dag boordevol supercoole 
activiteiten voor kinderen van 4 tot 
12 jaar. Met optredens van de Ket-
netband en ontmoetingen met de 
Ketnet-wrappers. Kinderen die ver-
kleed komen, krijgen gratis toegang.
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VLAANDEREN
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B
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WORKSHOPS DOEN AANTAL 
JETONS mA DI WO DO vr ZA ZO

1 potten draaien

2 t-shirt stempelen
op basis van merklap techniek

3 lederen armbandje maken

4 broodjes bakken

5 springtouw maken

6 Knutselatelier - aangepast aan het thema

DEMONSTRATIES ZIEN AANTAL 
JETONS mA DI WO DO vr ZA ZO

7 mandenvlechten 

8 Herboriste

9 Houtdraaien

10 imker

11 wolverven

12 smeden

13 touwslaan

14 tuinier aan het werk i.s.m. Velt
met infosessies om 14u en 16u

15 barbier - van 12u tot 17u

16 Hoeden maken

17 weven

18 wolverwerking

 Herder - rondtrekkend

 man met de hondenkar - rondtrekkend

GEZINSACTIVITEITEN BELEVEN mA DI WO DO vr ZA ZO

19 stropopjes maken

2020 Verkleden

21 boogschieten

22 ringsteken per fiets

23 fiets- en speelschuur

24 Volkssportenschuur en tuin

25 boekweitpannenkoeken proeven

26 fotograaf - ¤ 15,00 (zwart-wit) of ¤ 18,00 (sepia)
Dagelijks geopend van 14-17u - Op zondag van 10-17u.

Alle zondagen zijn Bokrijkdagen, behalve 24/08NOODNUmmEr BOkrIJk: +32 (0)11 26 53 40

LEGENDE

HERBERG

PICKNICKPLAATS

KASSA, EHBO, 
DOMEINPOLITIE

SIXTIES-CARAVAN
Toegang tot ‘De sixties’
Trefpunt groepen

KOOP HIER 
JE JETONS
¤ 2,5 per jeton

ACTIVITEITENPLEIN 
BOKRIJKDAGEN

HOP ON - HOP OFF 
HUIFKAR
Een volledige tour duurt 
ongeveer 30 minuten.

B

SIXTIES-CARAVAN
Toegang tot ‘De sixties’

BETAAL JE 
WORKSHOPS MET JETONS
Voor sommige workshops betaal je een 
kleine bijdrage met jetons. Die koop je 
in de schuur Lommel-Kattenbos voor 
2,5 euro per stuk. We aanvaarden con-
tant geld en Bancontact. let op: jetons 
kan je niet terug inwisselen voor geld.

100 Jaar terug in de tiJd
Ervaar in meer dan 100 historische huizen hoe 
mensen vroeger leefden en werkten. Wat deden 
kinderen op school en hoe zorgde mama voor propere 
was zonder wasmachine? Je komt het al kijkend, 
ruikend, proevend, luisterend en voelend te weten. 
Want hier beleef je 100 jaar met al je zintuigen. Een 
boeiende ervaring voor jong en oud!

DE SIXTIES
terug naar de Jaren 60
Bokrijk brengt de jaren 60 terug tot leven. Dompel je 
onder in de verhalen en gebeurtenissen uit die tijd in 
levensechte decors. Je krijgt een identiteitskaart van 
een student, stewardess, wielrenner of een andere 
persoon uit de jaren 60. Dit is jouw persoonlijke gids 
die je wegwijs maakt in zijn leven van toen. Zo kan 
je de wonderjaren van presentator Luc Appermont 
herbeleven. Met verrassende anekdotes en onge-
ziene foto’s. Kids vanaf 7 jaar beleven de jeugdja-
ren van hun grootouders via de identiteitskaarten 
op kindermaat.

PRAKTISCH
Reserveer best vooraf, want het aantal be-
zoekers per uur is beperkt. Tickets zijn ver-
krijgbaar aan de kassa van De sixties. Heb je 
al van tevoren je ticket gekocht, meld je dan op 
het afgesproken tijdstip aan de ingang van De 
sixties. Je kinderwagen kan je buiten parkeren, 
voor honden zijn er (onbewaakte) benches. 

WARM
AANBEVOLEN
27  Koetsen en Karren 
In de Schuur uit Zuienkerke ontdek je prachtige rij-
tuigen uit de 19de eeuw. Met als topstuk een bede-
vaartwagen voor zieke en vermoeide voetbedevaar-
ders op weg naar Scherpenheuvel.

28  tentoonstelling 
       Kunstacademie
Met het project ‘Inspired by Bokrijk’ geven een der-
tigtal kunstenaars hun artistieke interpretatie van 
het dagelijks leven vroeger, nu en morgen. Daar-
naast gaat kunstenaar Herman Maes als curator aan 
de slag met de beste eindwerken van de Limburgse 
academies op het museumerf Lokeren.

29  de scHuur uit oorderen  
In deze multimediale tentoonstelling herleeft het 
polderdorp Oorderen, dat moest wijken voor de uit-
breiding van de Antwerpse haven. Via een applica-
tie kom je te weten welke invloed de haven op jouw 
leven heeft. Door de beelden van water op de vloer, 
geluiden van golven en zicht op containers, waan 
je je er middenin. 
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HET OPENLUCHT-
MUSEUM HOP ON - HOP OFF 

HUIFKAR

Bokrijk brengt de jaren 60 terug tot leven. Dompel je 
onder in de verhalen en gebeurtenissen uit die tijd in 
levensechte decors. Je krijgt een identiteitskaart van 
een student, stewardess, wielrenner of een andere 
persoon uit de jaren 60. Dit is jouw persoonlijke gids 

• +/- om de 10 minuten     

• 4 halteplaatsen in het museum:

DE kEmPEN • HASPENGOUW • OOST- EN 

WEST-vLAANDErEN  • ‘DE SIxTIES’

• Hop on - Hop off: ¤ 4,5

• Ticket voor 1 rit: ¤ 3,5

Ben je moe? Of wil je je laten rijden in het 
Openluchtmuseum? Neem dan de 'Hop on - 
Hop off Huifkar' zoals 100 jaar geleden.
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ARBORETUM



dieren in actie
boomslepen B  
Boomslepen met paard.

Valkenieren B  
UrEN Vertrek aan de kerk om 11u, 
13u30, 15u en 16u30 

os en ezel met kar B

De kar brengt gemalen gerst van 
de rosmolen naar de Schuur uit 
Oevel waar het eten voor de var-
kens wordt klaargemaakt. Om 
13u en 16u kunnen de kinderen 
helpen met het voederen van de 
varkens.  

rondrit met de huifkar B

Vertrek aan de kerk.

rosmolen B  
Ontdek hoe een paard een 
graanmolen kan laten draaien.

Knuffeldieren
mobiele kinderboerderij B  
Op de mobiele kinderboerderij 
knuffelen de allerkleinsten met 
konijnen, cavia’s, eenden en 
schapen.

sprekend schaap B

Breng een bezoekje aan het 
sprekende schaap.

dierenVertier
Knutselatelier 6  
In het knutselatelier leren de 
kinderen vilten met de wol van 
de schaapjes. 
PrIJS  

de ganzenfanfare B

De Ganzenfanfare trekt rond. 
UrEN 13u - 14u - 15u - 16u

circusleven B  
Bekijk in de woonwagen een 
korte film over het circus-
leven van vroeger tot nu.

cirque du platzak B  
Knotsgekke circusvoorstelling 
van het internationale gezel-
schap ‘Cirque du Platzak’. Een 
mix van energieke circusacts, 
veel humor en muziek.
UrEN 11u - 15u
DUUr 60 min.

circusschool B

In de circusschool leren kin-
deren jongleren, balanceren 
en acrobatie.

CIRCUSSCHOOL
ZONDAG 6 JULI

Kom dat zien, kom dat zien! Het 
rondreizende circus is weer in 't land!

Knutselatelier 6  
In het knutselatelier ontwer-
pen kinderen hun eigen cir-
cusaffiche. 
PrIJS  

lange gust B

Bekijk de circusact 'Lange Gust' 
rond het Kempens dorpsplein. 

lady angelina B

Geniet van Vlaamse accorde-
onmuziek van Lady Angelina.
UrEN 10u30 - 12u30 - 14u30 - 
16u30

BOERDERIJDIEREN IN ACTIE
ZONDAG 13 JULI

Vandaag spelen de dieren van Bokrijk - ons 'levend erfgoed' 
de hoofdrol in het Openluchtmuseum.

In samenwerking met 
circusschool Balancirk, 
Circuscentrum Vlaanderen.

In samenwerking met 
VELT, Bert’s Animal Verhuur, 
Mannen van de Maas, en de 
Kempische Imkersvereniging.

Alle voorstellingen 
zijn doorlopend tenzij 
anders vermeld.
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kEmPEN

oude dierenrassen
Historische dieren B  B

Maak kennis met de histo-
rische schapen-, runder-, 
hoender- en paardenrassen 
van Bokrijk.

onder één dak B

Volg een gratis rondleiding 
met gids en kom te weten 
hoe mensen met hun dieren 
onder één dak samenleefden.
UrEN Vertrek aan de kerk, tus-
sen 13u en 17u

bijenwas  B

Volg de workshop ‘een kaars uit 
bijenwas maken’ samen met de 
imker.
PrIJS  

Hoefijzer werpen B  
Initiatie ‘hoefijzer werpen’. 

Kippen in de tuin  B

Infosessie in samenwerking 
met VELT.
UrEN 14u - 16u

kEmPEN OOST- & WEST- vLAANDErEN HASPENGOUW



BOKRIJKS VAKMANSCHAP
ZONDAG 27 JULI

Vakmensen demonstreren heel de dag door hun kennis 
en kunde op en rond het Kempens dorpsplein.

demonstraties
lemen en vitsen B

Initiatie lemen en vitsen op 
het Kempens dorpsplein.

strodekken B

Demonstratie strodekken aan 
Lommel-Kattebos.

zaagkuil B

Demonstratie gebruik van 
de zaagkuil, langs de snoep-
winkel.

graan malen B  
Demonstratie graan malen in 
de rosmolen in Oost- & West-
Vlaanderen.

leder bewerken B

Demonstratie leder bewerken 
in de Schuur van Lommel-
Kattenbos.

autHentieK 
VaKmanscHap
Klompenmakerij B  
Klompen maken in de klompen-
makerij 'In Den Dolphin'. 

smid B

Workshop smeden.
PrIJS   

Kantklossen B

Kantklossen aan Tessenderlo. 

wol verven B  
Wol verven met natuurlijke ma-
terialen in Lokeren. 

Houtdraaien B

Workshop houtdraaien aan de 
Wellenshoeve. Kinderen krijgen 
een initiatie in de houtsnijkunst.
PrIJS  

kEmPENkEmPEN

lederen armbandjes B

Workshop lederen armband-
jes maken in Schuur Lommel-
Kattenbos.
PrIJS   

Knutselatelier 6  
In het knutselatelier leren de 
kinderen textiel stempelen ge-
baseerd op de techniek van de 
‘merklap’. 
PrIJS  

open atelier
zie volgende pagina.

stoommachines B

Bekijk indrukwekkende stoom-
machines uit het begin van de 
20ste eeuw zoals een stoom-
wals, een stoomtractor of een 
zaagbank aangedreven door 
een tractor.

op schaal B

Op het plein zie je ook ver-
schillende stoommachines 
op schaal in beweging.

miniatuurtrein B

Rij mee in de stoombus of in 
de miniatuurtrein op stoom.

STOOMMACHINES 
IN BEWEGING

ZONDAG 20 JULI

Kom te weten hoe grote machines 
werken zonder benzine of elektriciteit.

stoomboten B

Demonstratie varen met stoom-
boten. 

Knutselatelier 6  
In het knutselatelier maken de 
kinderen bootjes met origami-
techniek. 
PrIJS  

In samenwerking met 
Stoom-groep Limburg en 
Model Yacht Club Limburg. 

OOST- & WEST- vLAANDErEN

In samenwerking met 
houtsnijclub De Perebloesem, 
IJzer en Vuur vzw, Kant in 
Vlaanderen en tal van designers.

DIY 
LEDEREN 
GELDBUIDEL
In de zomer is het al leder 
dat de klok slaat in de Schuur 
van Lommel-Kattenbos. 

Zo kan je er vanaf 1 juli terecht 
voor een do-it-yourself geld-
buidel voor ¤ 14,5. Mag het 
wat luxueuzer, dan is er de 
designversie ‘Kuppers&Wuy-
tens for Bokrijk’ voor ¤ 37,5. 
Origineel als cadeau of 
leuk om mee te pronken bij 
vrienden. Wees er snel 
bij want dit is een 
tijdelijke actie.

Alle voorstellingen 
zijn doorlopend tenzij 
anders vermeld.
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BOKRIJKS 
VAKMANSCHAP

ZONDAG 27 JULI

Van leder bewerken tot juwelen ontwerpen, van  
glasblazen tot brood bakken, in het Open Atelier  
geven vakmensen het beste van zichzelf met  
eeuwenoude technieken. Het resultaat zijn  
authentieke producten met liefde en vakman-
schap gemaakt. Producten die je bovendien  
kan kopen als aandenken aan je bezoek.

 OPEN ATELIER  

PUrPUr - SANDrA EELEN  B

Vilten

Een demonstratie van kleine vilten 
creaties en natuurlijke verfstoffen.
LOCATIE Tessenderlo
W PUrPUrvITrINE.WOrDPrESS.COm

mArLEEN HENOT B

edelsmid &  
Juweelontwerper

Zagen, vijlen, schuren, rekken en 
hameren van edelmetaal en ont-
werpen en demonstreren van het 
gietproces van een zilveren sieraad.
LOCATIE Teutenhuis

BONBON BAZAr  
ANNELEEN GODEmON B

papier en illustrator

Verkoop van papierwaren met 
een boodschap. Alle ontwerpen 
vertrekken van een met de hand 
geschreven tekst en illustratie. 
Demonstratie personalisatie vin-
tage porselein.
LOCATIE Meeuwen
W WWW.BONBONBAZAr.BE 

NAUSIkA rAES  B

Keramiste

Demonstraties werken met por-
selein en juwelen maken.

LOCATIE Woonhuis Schriek
W WWW.NAUSIkA.BE

NOANA GIAmBrA B

Juweelontwerper  
& edelsmid

Lasergesneden schakels samen-
stellen tot unieke kettingen.  
Verwerken van 2D-onderdelen 
tot 3D-producten.

LOCATIE Kerk Erpekom
W WWW.NOANAGIAmBrA.BE 

ANNELEEN SWILLEN B

Juweelontwerper  
& edelsmid

Een samenhang van kunst, religie 
en commercialisatie en recyclage 
van hedendaagse afvalstoffen.

LOCATIE Kerk Erpekom
W WWW.ANNELEENSWILLEN.BE

LIEf vAN rOSENDAAL B

Juweelontwerper

Demonstratie 'Maken van een 
glasjuweel'.

LOCATIE Schriek
W WWW.LIEfvANrOSENDAAL.BE

kEmPISCHE ImkErS B

vErENIGING
imKer

Proeven van honingproducten 
of het zelf maken van een bijen-
waskaars.
LOCATIE Schuur Heist
W WWW.kEmPISCHE-ImkErS.BE

LICHT-HOUT  
HILDE DEmEULENAErE B

HoutbewerKer - lampen & 
beelden uit zwerfHout

Demonstratie technieken van 
meubelmakers en houtbewerkers 
om hout nieuw leven te geven. 

LOCATIE Meeuwen
W WWW.LICHT-HOUT.BE

LUTJE HArmS B

restaurateur scHriJnwerK

Demonstratie restauratie schrijn-
werk.

LOCATIE Wellenshoeve
W WWW.LUTJEHArmS.BE

CATTI 
kATHLEEN BESSEmANS  B

Juweelontwerper  
& Keramiste

Een demonstratie van gipsen 
mallen maken en werken met 
gietporselein.
LOCATIE Vorselaar
W WWW.CATTI.BE

ATELIEr LOUIE 
SIEN vANGOmPEL B

lederbewerKster 
Handtassen

Demonstratie van het uitsnijden 
van leder, het voorbereiden van 
het leder voor het handnaaien, 
het handnaaien zelf, de afwer-
king van de randen... Bij Atelier 
LOUIE kan je op basis van een 
bestaand model kiezen en dit 
verder laten "customisen" zoals 
extra zakjes vanbinnen, een an-
dere kleur leder, ...
LOCATIE Oevel
W WWW.ATELIErLOUIE.EU

TINE mESTDAGH  B

Juweelontwerper 
unieK stuKwerK 
belgiscH HandwerK

Demonstratie juweelontwerp: 
vijlen en zagen, ponsen en cese-
leren, smeden, boren, polijsten 
reinigen, … 
LOCATIE Paenhuys
W WWW.TINEmESTDAGH.BE

kOrNELIA 
kArOLIEN SEvErINS B

Juweelontwerper 

De handgemaakte juwelen zijn 
meestal figuratief en hebben een 
speels en verhalend karakter. 
Kornelia heeft verschillende col-
lecties zilveren juwelen, meestal 
vervaardigd met de verloren was 
techniek en op maat aangepast.
LOCATIE Teutenhuis
W WWW.kOrNELIA.BE

ArDENNES-COTICULE B

de laatste producent Van 
de belgiscHe sliJpstenen

Demonstratie slijpen van messen, 
scharen, beitels, …
LOCATIE Tent Kempens plein
W WWW.ArDENNES-COTICULE.COm

TImmErvELD, WOOD-
WOrk - PAUL SmEETS B

HoutbewerKer

Deze houtliefhebber slaagt er in 
om traditionele houtbewerkings-
technieken te vertalen in moder-
ne toepassingen en voorwerpen.
LOCATIE Woonhuis Wellenshoeve
W WWW.TImmErvELD.BE

fONkELvUUr - CArOLA B

vAN DEN WIJNGAErT
glasKunstenares – Juwelen

Demonstratie glasstaven bewerken 
tot onderdelen voor glasjuwelen.
LOCATIE Woonhuis Heist
W WWW.fONkELvUUr.BE

GLASATELIEr kLEUr 
vEErLE kNOCkAErT B

glasKunstenares -ramen 

Demonstratie glas in lood en glas-
blazen.
LOCATIE Paenhuys
W WWW.kLEAr.EU

BAkkErIJ HANS B

ambacHteliJKe baKKer  
gespecialiseerd in spelt

Demonstratie ambachtelijke 
speltkoekjes maken.
LOCATIE Meeuwen
W WWW.BAkkErIJHANS.BE

'T GEBINTE mOLENBOUW  B

restaurateur wind  
& watermolens

Demonstratie van het maken van 
een draagstoel van een zelfstan-
dige bakoven. 
LOCATIE Molen
W WWW.mOLENBOUW.BE

JEAN mArIE WAELkENS B

scHriJnwerKer

Een stielman pur sang die zijn 
creativiteit graag de vrije loop 
laat. Dit uit zich in de realisatie 
van levensgrote Pinokkio's.
LOCATIE Tent Kempens plein
W WWW.TAfELS-TABLES.COm

WILLy GrIETEN B

artisanale  baKKer

Bakken op artisinale wijze met 
aandacht voor bio en veganisme.
LOCATIE Schuur nabij Tessenderlo
W WWW.GIPP-fOOD.BE

DANIES SOAPSHOP  B  
DANIELLE THIJS
ambacHteliJKe zepenmaKer

Demonstraties ambachtelijke 
zeep maken.
LOCATIE Helchteren
W WWW.DANIES-SOAPSHOP.BE

AmBIOrIx 
JEf vAN DE BEEk B

scHoenenontwerper

Al 50 jaar dé meesterschoenmaker 
van Ambiorix.
LOCATIE Mol Sluis
W WWW.AmBIOrIx.BE

kEmPEN HASPENGOUW



HISTORISCHE KOETSENPARADE
ZONDAG 3 AUGUSTUS

Vandaag trekt een grootse koetsenparade met alles erop en eraan 
door het Openluchtmuseum. 

DE BOKRIJKSPELEN
ZONDAG 10 AUGUSTUS

Maak kennis met een brede waaier aan volkssporten en -spelen van vroeger. 
Of ga kijken naar het Belgisch Kampioenschap Touwtrekken.

kEmPENkEmPEN OOST- & WEST- vLAANDErENOOST- & WEST- vLAANDErEN

In samenwerking met VlaS, 
Vlaamse Traditionele Sporten vzw, 
de Belgische Touwtrek Bond en 
de Vereniging Gidsen van Bokrijk.

Wist je dat touwtrekken een 
discipline was op de Olym-
pische Spelen van Antwer-
pen in 1920? In Bokrijk kan 
je supporteren tijdens het 
Belgisch Kampioenschap 
Touwtrekken voor jeugd, 
dames en heren.

test ook zelf de trek-
kracht van heel je gezin.

BELGISCH 
KAMPIOENSCHAP 
TOUWTREKKEN

boKriJKspelen
Bokrijkgidsen en gespeciali-
seerde volkssportenclubs ma-
ken jong en oud wegwijs in het 
ruime spelaanbod:

Kegelen B  
Kegelen in de tuin van de volks-
sportenschuur in de Kempen. 

staande wipschieten B  
Achter het terrein van het 
touwtrekken, op de staande wip 
uit Booischot.

Kruisboogschieten B  
Achter het terrein van het 
touwtrekken, Galgenweide.

Knutselatelier 6  
Medailles maken
PrIJS  

Koetsenparade
Karren en wagens waren eeu-
wenlang hét vervoersmiddel bij 
uitstek. Deze pareltjes zorgen 
opnieuw voor visueel spektakel.

antieke koetsen B  
Koetsenparade met meer dan 
16 antieke koetsen. 
UUr 14u

Jurering B  
Jurering van de koetsen en uit-
rustingen.
UUr 14u30

prijsuitreiking B  
De mooiste koets en het best 
uitgedoste gezelschap vallen 
in de prijzen.
UUr 16u

spelen mET GIDS  B  B  B  
• de krulbolbaan bij herberg 

in den dolphin
• struifvogel in Haspengouw
• doelschieten in de schuur 

uit oevel
• pagschieten bij herberg 

de Kleinaert
• beugelen in de 

volkssportentuin
• nagelslaan bij herberg 

de Kleinaert 
• ringsteken per fiets bij de 

schuur mikke uit lo

estafetten B  
Kruiwagenrace, lepelkoers, 
zakspringen. Neem deel met 
heel je gezin en maak kans op 
een Bokrijkabonnement! 

VaKlui
Bekijk deze vaklui in actie tijdens 
een demonstratie:

• de hoefsmid B  
• de wagenmaker B  

Knutselatelier 6  
In het knutselatelier kunnen 
de kinderen hun eigen houten 
Bokrijkpaardje naar hartenlust 
versieren.
PrIJS  

In samenwerking met 
het Karren-museum 
Essen.

B

HASPENGOUW

Alle voorstellingen 
zijn doorlopend tenzij 
anders vermeld.
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zijn doorlopend tenzij 
anders vermeld.
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REUZENOPTOCHT
ZONDAG 17 AUGUSTUS

Op deze dag paraderen reuzen door het Openluchtmuseum. 

TERUG NAAR SCHOOL
ZONDAG 31 AUGUSTUS

Ontdek op de laatste dag van de vakantie hoe kinderen 
vroeger naar school gingen.  

kEmPENkEmPEN HASPENGOUWOOST- & WEST- vLAANDErEN

reuzen op de foto B  B  
Bewonder meer dan 20 reuzen 
en ga met hen op de foto. Deze 
historische en carnavalsreuzen 
met ronkende namen zoals ‘Va-
der Breughel’, ‘Fiere Margeriet’, 
‘Gigantius’, de stadsreus van 
Maastricht of ‘Berb va’ Trèke 
Bas’ komen uit heel Vlaanderen.

zoektocht B  B  
Kinderen gaan met een stempel-
kaart op zoek naar de aanwezige 
reuzen in het Openluchtmuse-
um. Een volle spaarkaart levert 
een houten Bokrijkpaardje op in 
het knutselatelier. 
Vraag je spaarkaart aan de kassa.
UrEN tussen 11u en 14u

In samenwerking met 
LECA, Reuzen in Vlaanderen 
en DOEK VZW.

reuze repair café  B  
Bouw zelf mee aan een reus in 
het Reuze Repair Café. Interac-
tieve demonstratie en initiatie 
waarbij twee tot drie reuzen 
worden gemaakt.

Samen met DOEK vzw en beeld-
houw kunstenares Geneviève 
Hardy maak je echte reuzen met 
gebruikt materiaal. Die sluiten 
aan op de stoet en mengen zich 
onder de andere reuzen op het 
Kempisch dorpsplein.

reuzenoptocht B  B  
Vanaf 14.45u trekken alle reu-
zen tijdens een grootse optocht 
door het domein van Bokrijk en 
het Openluchtmuseum.

Knutselatelier 6  
In het knutselatelier kunnen 
de kinderen hun eigen houten 
Bokrijkpaardje naar hartenlust 
versieren.
PrIJS  

dorpsscHool
dorpsschooltje B  
Volg les in het dorpsschool-
tje van Bokrijk zoals 100 jaar 
geleden. Lesjes duren 20 à 25 
minuten.
UrEN 10u - 10u30 - 11u - 11u30 - 12u 
- 13u - 13u30 - 14u - 14u30 - 15u - 
15u30 - 16u - 16u30 - 17u

pen en inkt B  
Leer schrijven met pen en inkt.

speelplein B  
Op het speelplein achter de 
school speel je met het hele 
gezin spelletjes van vroeger. In samenwerking met 

Singer, Jeroen Vanesser en 
het Speelgoedmuseum Mechelen.

beleef
op de boerderij B  
Op de boerderij ervaren kin-
deren hoe het was om mee te 
helpen met het dagelijkse werk 
op het platteland.
Voor kinderen vanaf 8 jaar. 
max. 20 kinderen per sessie.
UrEN 10u15 - 11u30 - 13u15 - 14u30 
- 15u45

Xl speelplein B  
Leef je met het hele gezin uit 
op het XL speelplein op het 
Kempens dorpsplein. Doe aan 
touwspringen in groep of apart. 
Speel loopspelletjes zoals ‘één 
twee drie piano’ en ‘schipper 
mag ik overvaren’. Of waag je 
aan een boekentassenrace!

de zingende tafel B

Zing mee met alom bekende 
kinderliedjes in Tessenderlo. 

Kinderpreek B

UrEN 10u30 - 11u30 - 13u30 - 14u30 
- 15u30 - 16u30

Klompen lopen B

Knutselatelier 6  
In het knutselatelier knutselen 
de kinderen hun eigen boter-
hammenzakje.
PrIJS  

Alle voorstellingen 
zijn doorlopend tenzij 
anders vermeld.
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VERJAARDAGS-
FEESTJES IN BOKRIJK
Op zoek naar een origineel verjaardagsfeestje voor zoon of 
dochter? Bokrijk verwent jarige kinderen en hun vriendjes met 
een onvergetelijk feest! Je kan kiezen uit verschillende formules. 
Een lekker kindermenu is altijd inbegrepen!

4-10 JAAr vANAf 9 JAAr

fEESTPAkkET 3

VERJAARDAGSPRET 
IN DE SPEELTUIN: 
HIEP, HIEP, HOERA!

VERJAREN IN ‘DE SIXTIES’: 
EEN UNIEKE BELEVENIS! 

6-12 JAAr

fEESTPAkkET 2

VIER IN HET OPENLUCHT-
MUSEUM EN MAAK EEN 
REIS IN DE TIJD! 

fEESTPAkkET 1

De jarige en zijn vriendjes 
kunnen zich uitleven in de 
openluchtspeeltuin. Nadien 
kunnen ze tekenen, kleuren of 
picknicken aan de centrale tafel. 
Dankzij ons lekker kindermenu 
smult elk kind zeker en vast zijn 
bordje leeg! De jarige wordt 
extra verwend met een kroon en 
een cadeautje uit de grabbelbox.

In een huisje dat speciaal voor 
hen gereserveerd is, kunnen de 
kinderen knutselen, tekenen op 
het oude schoolbord, karaoke 
zingen, boogschieten of stelten-
lopen. De jarige krijgt een kroon, 
een cadeautje uit de grabbelbox 
én mag pronken in oude kleder-
dracht, terwijl iedereen geniet van 
een lekkere verjaardagsmaaltijd.

De kinderen verkennen het 
Openluchtmuseum en ‘De six-
ties’. Een enthousiaste begeleider 
bezorgt ieder kind een speciale 
60’s identiteitskaart, waarmee ze 
de kinderjaren van oma en opa 
via leuke spelletjes en opdrachten 
herbeleven. De jarige krijgt een 
kroon, een cadeautje en wordt 
verkleed in de stijl van de sixties. 

Voor meer info en reservaties kijk op www.bokrijk.be, 
mail naar bokrijksales@limburg.be of bel +32 (0)11 26 53 86.

MAAK FEESTPAKKET 1 
EXTRA LEUK!

Snoepzakjes

Ponybaan

Mini auto’s

Minigolf

Combitickets 
beschikbaar 
vanaf

¤ 1,6

¤ 2

¤ 1,5

¤ 1,5

¤ 4,5

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

MAAK FEESTPAKKET 2 & 3 EXTRA LEUK!

Snoepzakjes

Traktatiezak

Huifkar

¤ 2 per zakje

¤ 11 (bevat +/- 100 snoepjes)

¤ 3,5 per kind (op zaterdag en 

zondag) of ¤ 50 voor een aparte 

huifkar (op aanvraag)

✔ 

✔ 

✔ 

Voor meer info en reservaties kijk op 
mail naar 

Combitickets 

¤ 2

¤ 1,5

¤ 1,5

¤ 4,5

Huifkar✔

fEESTPAkkET 1:

SPEELTUIN

PrIJS 

PEr kIND

 +  Zoetebekjes 
      Special • € 8
Of Frietfestijn • € 8
Of Picknickplezier • € 8
Of Frituur • € 5

fEESTPAkkET 2:

OPENLUCHTmUSEUm

PrIJS 

PEr kIND

 +  Pancake party • € 14,5

Of Frietfestijn • € 14,5

fEESTPAkkET 3:

DE SIxTIES

PrIJS 

PEr kIND

 +  Hot-dog party • € 15
Of Pancake party • € 14,5
Of Frietfestijn • € 14,5

Eenmalige 
organisatiekost, 
inclusief alle 
verjaardagsattributen 
(kroon, versiering 
tafel, cadeautje 
voor de jarige) en 
1 toegangsticket 
begeleider + 1 
parkingticket

• € 10

PRIJSLIJST

TIP

Leuke uitnodiging 
die je kind kan 
uitdelen aan al zijn 
vriendjes vind je op 
www.bokrijk.be!

1 toegangsticket 
begeleider + 1 
parkingticket


