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2       Maak het echt mee in Bokrijk

BOKRIJK STAAT  
VOOR VERBINDING. 
Tussen tijd en ruimte, tussen amuseren en beleven, tussen 
jong en oud. Het is een unieke omgeving die generaties 
en decennia samenbrengt om elkaar nog beter te leren 
kennen. Het is een plek die openstaat voor iedereen en 
zich aanpast aan haar bezoekers, zodat jullie samen nieuwe 
indrukken kunnen opdoen.

Dat is het mooie aan Bokrijk. 

Dus verzamel je vrienden, collega’s, familie, vereniging of 
clubleden … Of het nu gaat over een groep volwassenen, 
kinderen, jongeren of een gezonde mix, in Bokrijk 
genieten jullie weer volop van het samenzijn. Hier leven 
jullie in het nu, met blik op de wereld van toen om samen 
uit te kijken naar de toekomst.

In verschillende belevingsvolle routes ervaart zowel jong 
als oud wat Bokrijk te bieden heeft. Zo steken de geboren 
vakmensen hun handen uit de mouwen door zelf potten 
te draaien of een katoenen draagtas te pimpen. En 
laten de nieuwsgierigen zich meeslepen in een begeleide 
interactieve themaroute. Terwijl de recreatieve fietsers 
al trappend de verhalen van het park ontdekken. En de 
echte bourgondiërs? Die genieten samen van wat lekkers 
bij een degustatietafel of een vieruurtje met hapjes en een 
streekbier. Kortom, elke groepssamenstelling krijgt zijn 
eigen invulling met een programma op maat. 

De omgeving van Bokrijk spreekt altijd voor zich. Ontdek 
zelf hoe ze nog meer tot leven kan komen voor jouw 
onvergetelijk bezoek in kleine of grote groep. Tijdens 
een culturele uitstap, dag je met bevriende gezinnen, 
teambuilding, bedrijfs - of familiefeest. Ons uniek verhaal 
heeft mogelijkheden voor elke gelegenheid. 

Het is weer tijd voor verrassing, ontdekking en verbinding. 

Het is weer tijd voor Bokrijk. 

Igor Philtjens
voorzitter vzw Het Domein Bokrijk,
gedeputeerde

OPENINGSUREN
HET OPENLUCHTMUSEUM IS OPEN 
van zaterdag 2 april t.e.m. woensdag 2 november 2022,  
van dinsdag t.e.m. zondag van 10 tot 18u. 
Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen  
en de maandagen in de paasvakantie, juli en augustus  
en de herfstvakantie.
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4      Openluchtmuseum

OPENLUCHTMUSEUM

WENS IS VERSCHILLENDE SOORTEN VAN GROEPEN DOORHEEN DE FOLDER IN BEELD BRENGEN (VOOR ZOVER 
HIERVOOR BEELDMATERIAAL BESCHIKBAAR IS).
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OPENLUCHTMUSEUM

WENS IS VERSCHILLENDE SOORTEN VAN GROEPEN DOORHEEN DE FOLDER IN BEELD BRENGEN (VOOR ZOVER 
HIERVOOR BEELDMATERIAAL BESCHIKBAAR IS).
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KEMPEN
VAKMANSCHAP VANDAAG,  
GISTEREN EN MORGEN
Ontdek samen met je groep het vakmanschap achter 
brood, textiel en bier. Volg een demonstratie bij een vakman 
of ga samen met de kinderen en jongeren aan de slag in 
de atelierschuren. Jullie kunnen zich ook uitleven in de 
speelschuur met traditionele volksspelen in een eigentijds jasje. 
Zin in een rondje kegelen of krulbollen? 

1

TIP: Kies de atelierroute die het best past bij je groep of sla de 
handen in elkaar om je te wagen aan de Bokrijkrally, een activiteit 
boordevol doe- en denkopdrachten voor de hele groep.

OOST- EN WEST-
VLAANDEREN
HERBRONNEN
In dit museumdeel geniet je tijdens een rustige wandeling van 
de stilte en de schoonheid van het cultuurlandschap. De ideale 
plek om te herbronnen. Je krijgt ook een prachtig open zicht 
op de vijvers in de omgeving.

2

TIP: Het teambuilding programma ‘bier en spelen’ vergt een 
sterke teamgeest. In de ruime omgeving kunnen kinderen 
ondertussen ravotten naar hartenlust. 

HASPENGOUW
(BE)LEEFT
Rond het erf van de langgevelhoeve uit Voeren kom je enkele 
Living History-acteurs tegen die je onderdompelen in het leven 
op het platteland van een eeuw geleden. Bezoek daarna zeker 
Het Duifhuis, onze mooi gerestaureerde museumboerderij, 
waar je historische rassen van varkens, geiten, eenden, kippen, 
schapen, boerenpaarden en ezels treft.

3

TIP: Je bent nooit te oud om historische dierenrassen te 
ontdekken. De begeleide route ‘Beestig Bokrijk’ is ideaal voor 
groepen met jongere kinderen.

TIP: Laat je als groep onderdompelen in de boeiende jaren '60 
met de belevingsroute ‘Love.Peace.Understanding.’.

DE SIXTIES
RETRO
Verhalen en gebeurtenissen uit de jaren '60 komen tot leven 
in levensechte decors: van woonkamer en elektrozaak tot bruin 
café. Beeldschermen en multitouchtafels zorgen voor een 
onvergetelijke interactieve belevenis.

4

4 MUSEUMDELEN
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BOKRIJKRALLY
Je groep wordt verdeeld in twee ploegen. In een speelse 
competitie gaan jullie met elkaar in duel. Alle opdrachten zijn 
gelinkt aan het dagelijkse leven: bouwen, eten, vrije tijd, werk, … 
Je gids kruipt in de rol van spelanimator en -organisator en leidt 
alles in goede banen! Ga met je groep 5 tot 6 wedstrijdjes aan: 
slalomparcours met teutenmand, touwtrekken en -springen, 
kruiwagenrace, slalom met juk en emmers, een estafette om 
ter snelst de was op te hangen, geur-, voel- en denkproeven. 
Interactie en teambuilding verzekerd!

• Voor wie: aanrader voor een speelse groepsactiviteit met 
familie, vrienden of collega’s met gezin. Ook ideaal voor een 
verjaardag, communie- of lentefeest.

• Leeftijden: gemengde groepen met kinderen vanaf 7 jaar

• Locatie: museumdeel Kempen

• Duur: 2 uur

• Aantal deelnemers: min 15 – max 25

• Starttijden: vrije keuze

• Begeleiding: door een ervaren, enthousiaste Bokrijkgids

• Taal: NL, andere talen op aanvraag
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PROGRAMMATIE VOOR GEMENGDE GROEPEN 

• Voor wie: gezinnen met kinderen van alle leeftijden. 

• Leeftijden: gemengde groepen met kleine en grotere kinderen 

• Locatie: museumdeel Haspengouw

• Duur: 1 1/2 uur

• Aantal deelnemers: min 15 – max 25

• Starttijden: vrije keuze

• Begeleiding: door een gedreven en diervriendelijke gids

• Taal: NL, andere talen op aanvraag

BEESTIG BOKRIJK! NIEUW!
Vroeger, net als nu, speelden (huis)dieren een belangrijke rol in het 
dagelijkse leven van mensen. Al zat de relatie tussen mens en dier 
toen wel anders in mekaar. In dit programma staan we stil bij de 
‘rijkdom’ van dieren en komen meer te weten over het leven van 
boerderijdieren vroeger en vandaag. Durven jullie onze schaapjes 
te aaien of de kippen eten te geven? Jullie komen oog in oog te 
staan met verschillende Belgische dierenrassen. Nooit eerder 
kwamen jullie zo dicht in de buurt van verschillende historische 
dierenrassen. Een beestig leuk programma voor alle leeftijden.
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BRUEGELGAME
Gamen met Bruegel is super cool voor gezinnen. De nar uit het 
schilderij ‘De strijd tussen Carnaval en Vasten’ neemt, samen 
met een Bruegelbegeleider, je groep in twee ploegen mee 
op digitaal sleeptouw. Via ‘augmented reality’ gaan ze in het 
museum op zoek naar verdwenen objecten uit het schilderij. 
Elk kind en volwassene kan de creativiteit in zichzelf bovenhalen 
en om ter mooist een virtuele hoed creëren. Een bijzondere 
ervaring! 

• Voor wie: gezinnen die graag gamen. 

• Leeftijden: gemengde groepen met kinderen en jongeren 
vanaf 7 tot 16 jaar

• Locatie: museumdelen Kempen en Oost- en West-Vlaanderen

• Duur: 2 uur

• Aantal deelnemers: min 15 – max 25

• Starttijden: vrije keuze

• Begeleiding: door een ervaren, gediplomeerde Bokrijkgids

• Taal: NL, andere talen op aanvraag

ATELIERROUTE*

POTSIERLIJK PLEZANT
Vanwaar en hoe geraakte aardewerk tot op het platteland en 
hoe gingen mensen vroeger met eetgerei om? Ontdek met 
je groep tijdens deze atelierroute het vakmanschap van het 
pottendraaien, de grondstoffen en waarvoor men het dagelijks 
gebruikte.

ATELIER POTJE DRAAIEN: Neem plaats aan een draaitafel 
en laat je verrassen door deze oude techniek. Elk groepslid kan 
achteraf zijn zelf gedraaide potje bewerken en zo neemt iedereen 
zijn eigen keramiekcreatie mee naar huis.

• Voor wie: gemengde groepen die graag de handen uit de 
mouwen steken en met eigengemaakte potje naar huis gaan. 
Aanrader voor groepen met jongeren.

• Leeftijden: gemengde groepen met kinderen en jongeren 
vanaf 8 jaar

• Locatie: museumdeel Kempen 

• Duur: 1 1/2 uur

• Aantal deelnemers: min 15 – max 25

• Starttijden: 10u. – 11.30u. – 13u. – 14.30u. – 16u.

• Begeleiding: door een ervaren pottendraaister

• Taal: NL, andere talen op aanvraag

*In onze 5 atelierroutes wordt je groep begeleid langs een parcours dat inzicht geeft in 
vakmanschap, grondstoffen en het ambachtelijke productieproces. Daarna gaan jullie 

zelf aan de slag om de activiteit met een zelfgemaakte souvenir af te sluiten.



ATELIERROUTE*

LEDER VAN DIEREN
Vroeger waren dieren op de boerderij geen huisdieren, maar 
‘nutsdieren’. De groep maakt kennis met verdwenen producten 
en gebruiken. Van koeienmest in de stal tot de hond in het 
boterrad. Ook bij de slachting ging niets van het dier verloren: 
schapenbotjes werden bikkels om de tijd mee te verdrijven.

ATELIER GELDBUIDELS MAKEN: Kies elk jullie eigen 
stukje leder en maak lederen buidels, een ideale opberger voor 
muntstukken, kaarten, juwelen of knikkers. Leer de gereed-
schappen van een echte lederbewerker én de kneepjes van het 
vak kennen! Ontdek hoe leer verwerkt en benut werd.

• Voor wie: gemengde groepen die graag de handen uit de 
mouwen steken en met eigengemaakte buidel naar huis  
willen gaan. 

• Leeftijden: gemengde groepen met kinderen en jongeren 
vanaf 6 jaar

• Locatie: museumdeel Kempen 

• Duur: 1 1/2 uur

• Aantal deelnemers: min 15 – max 25

• Starttijden: 10u. – 11.30u. – 13u. – 14.30u. – 16u.

• Begeleiding: door een ervaren ateliereducator

• Taal: NL, andere talen op aanvraag

ATELIERROUTE*

VAN GRAAN TOT BROOD
Brood… het basisvoedsel voor de mens. Vanzelfsprekend, toch? 
Mis! Tijdens deze route ontdekt jullie groep dat het vroeger 
anders was. Het brood lag niet bij de bakker klaar. Je moest er 
zelf voor aan de slag: zaaien, dorsen, malen… Een hele weg van 
graan tot brood, van het veld via de molen tot in de oven van de 
bakkerij. Jullie volgen het hele proces vanop de eerste rij.

ATELIER BROODJES BAKKEN: Je eigen brood bakken is 
weer helemaal hip. Als echte vakman kiezen jullie enkele  
ingrediënten, jullie kneden alles tot een mooie vorm en dan de 
oven in. Jullie versgebakken broodjes gaan lekker mee naar huis.

• Voor wie: gemengde groepen die graag de handen uit de 
mouwen steken en met eigengemaakte broodje naar huis 
willen gaan. Aanrader voor groepen met (meerdere) kleuters.

• Leeftijden: gemengde groepen met kinderen en jongeren 
vanaf 4 jaar

• Locatie: museumdeel Kempen 

• Duur: 1 1/2 uur

• Aantal deelnemers: min 15 – max 25

• Starttijden: 10u. – 11.30u. – 13u. – 14.30u. – 16u.

• Begeleiding: door een ervaren ateliereducator

• Taal: NL, andere talen op aanvraag

10       Programmatie voor gemengde groepen met kinderen & jongeren
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ATELIERROUTE*

KRIEBELIGE STOFFEN
Vroeger was kledij functioneel. Het werd gedragen totdat het op 
de draad versleten was. En zonder hedendaagse kleurstoffen zag 
het er helemaal anders uit. Voel en vergelijk maar eens met jullie 
eigen t-shirt of jeans. Vandaag kopen we iets omdat we het mooi 
vinden. En we kopen veel: kledij is een wegwerpartikel geworden. 
Iets om even bij stil te staan?

ATELIER DRAAGZAKKEN PIMPEN: Ga met een katoenen 
draagzak aan de slag en maak er jullie eigen unieke sportzakken 
of shoppingtassen van. Experimenteer met tape en textielverf 
en ontwerp jullie eigen patroon.

• Voor wie: gemengde groepen die graag de handen uit de 
mouwen steken en met eigengemaakte draagzak naar huis 
willen gaan. Aanrader voor creatievelingen.

• Leeftijden: gemengde groepen met kinderen en jongeren 
vanaf 6 jaar

• Locatie: museumdeel Kempen 

• Duur: 1 1/2 uur

• Aantal deelnemers: min 15 – max 25

• Starttijden: 10u. – 11.30u. – 13u. – 14.30u. – 16u.

• Begeleiding: door een ervaren ateliereducator

• Taal: NL, andere talen op aanvraag

ATELIERROUTE*

IK HOUD/T VAN JOU
Zonder moderne apparatuur was van een boom een balk en van 
een balk een huis maken nog véél moeilijker dan nu. Tijdens de 
route bekijken jullie de werktuigen van vroeger van dichtbij. De 
groep maakt ook kennis met het gevaar van vuur en hoe men 
zich vroeger hiertegen beschermde.

ATELIER VOGELVOEDERBAKJES TIMMEREN: Hout, 
spijkers en een hamer. Meer is er niet nodig om eigenhandig aan 
de slag te gaan. Jullie maken helemaal zelf vogelvoederbakjes uit 
hout.

• Voor wie: gemengde groepen die graag de handen uit de 
mouwen steken en met eigengemaakte vogelvoederbakje naar 
huis willen gaan. Aanrader voor groepen met vooral tieners.

• Leeftijden: gemengde groepen met kinderen en jongeren 
vanaf 9 jaar

• Locatie: museumdeel Kempen 

• Duur: 1 1/2 uur

• Aantal deelnemers: min 15 – max 25

• Starttijden: 10u. – 11.30u. – 13u. – 14.30u. – 16u.

• Begeleiding: door een ervaren ateliereducator

• Taal: NL, andere talen op aanvraag

*In onze 5 atelierroutes wordt je groep begeleid langs een parcours dat inzicht geeft in 
vakmanschap, grondstoffen en het ambachtelijke productieproces. Daarna gaan jullie 

zelf aan de slag om de activiteit met een zelfgemaakte souvenir af te sluiten.



12       Programmatie voor groepen volwassenen

PROGRAMMATIE VOOR GROEPEN VOLWASSENEN

BOKRIJKTOUR
Een ervaren gids neemt je mee op ontdekking doorheen de 
geschiedenis van het Openluchtmuseum. Wist je dat er een 
link is tussen Bokrijk en Bruegel? De focus van deze tour ligt op 
het dagelijks leven van mensen: bouwen en wonen, werken, vrije 
tijd, ... Je gaat samen op stap doorheen verschillende  
museumlandschappen.

Maak kennis met erfgoed uit verschillende tijdsperiodes. Achter 
de gevels van de historische gebouwen schuilen verhalen van 
echte mensen. Deze tour legt interactief de relatie tussen 
mensen, natuur, dieren en tradities vast. Je staat oog in oog met 
de vindingrijkheid en het vakmanschap van een zelfvoorzienende 
samenleving. Een bron van inspiratie voor vandaag en morgen!

• Voor wie: toegankelijk voor alle groepen, met ingekort  
parcours geschikt voor minder mobiele groepen. De gids past 
zich aan de samenstelling van de groep aan.

• Leeftijden: volwassenen

• Locatie: museumdeel Kempen en Haspengouw

• Duur: 2 uur

• Aantal deelnemers: min 15 – max 25

• Starttijden: vrije keuze

• Begeleiding: door een ervaren en gediplomeerde gids

• Taal: NL, andere talen op aanvraag

BOKRIJKRALLY
Je groep wordt verdeeld in twee ploegen. In een speelse 
competitie gaan jullie met elkaar in duel. Alle opdrachten zijn 
gelinkt aan het dagelijkse leven: bouwen, eten, vrije tijd, werk, … 
Je gids kruipt in de rol van spelanimator en -organisator en 
leidt alles in goede banen! Ga met je groep 5 tot 6 wedstrijdjes 
aan: ringwerpen naar koehoorns, wasestafette, bolspelen, 
klompenwerpen, slalom met juk en emmer, brandweerestafatte, 
om ter snelst de was ophangen, geur-, voel-, denk- en 
doeproeven. Interactie en teambuilding verzekerd!

• Voor wie: groepen volwassenen die ontspannen en competitief 
aan de slag willen gaan, binnen het thema van het dagelijks 
leven vroeger in Vlaanderen. 

• Leeftijden: volwassenen 

• Locatie: museumdeel Kempen en Oost- en West-Vlaanderen

• Duur: 2 uur

• Aantal deelnemers: min 15 – max 25

• Starttijden: vrije keuze

• Begeleiding: door een ervaren, enthousiaste Bokrijkgids

• Taal: NL, andere talen op aanvraag
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BOKRIJK&BRUEGEL
Een bijzonder boeiende band! Ontdek onze Bruegellocaties 
uitzonderlijk nog in 2022 met een ervaren Bokrijkgids. Wie was 
Pieter Bruegel? Welk door weinigen gekend verhaal verbindt 
hem en Bokrijk? Hoe Bruegels landschapsschilderijen lezen? 
Wat vertellen zijn encyclopedische werken ons over het dagelijks 
leven in de 16de eeuw? De antwoorden krijg je tijdens een 
boeiende tocht langsheen de verschillende haltes. De route 
voert je naar het bekende schilderij ‘De strijd tussen Carnaval en 
Vasten’. Jullie stappen op het einde letterlijk binnen in dit werk 
en worden zelf één van de figuranten …

LOVE.PEACE.UNDERSTANDING.
In onze permanente expo De sixties vertrekt je groep op 
tijdreis door de jaren '60. De gids doorspekt de rondleiding met 
boeiende weetjes, aangepast aan de interessesfeer van je groep. 
Via interactieve beeldschermen krijg je inkijk in de jaren ’60 door 
de ogen van Will Tura, Paula Semer of die van de gewone man 
en vrouw in de straat. Je kan er tevens een tentoonstelling over 
het ontstaan van het Openluchtmuseum, ruim 60 jaar geleden, 
bezoeken.

• Voor wie: groepen met interesse voor cultuur en elke 
vereniging die omwille van corona deze boeiende expo heeft 
gemist.

• Leeftijden: volwassenen

• Locatie: museumdelen Kempen en Oost- en West-
Vlaanderen

• Duur: 2 uur

• Aantal deelnemers: min 15 – max 25

• Starttijden: vrije keuze

• Begeleiding: door een ervaren en gediplomeerde gids

• Taal: NL, andere talen op aanvraag

• Voor wie: elke vereniging en liefhebbers van sixties en 
vintage, iedereen met interesse in deze boeiende tijdsperiode. 
Aanrader voor families met verschillende generaties en met 
meerdere jongeren in de groep.

• Leeftijden: volwassenen 

• Locatie: museumdeel De sixties

• Duur: 2 uur

• Aantal deelnemers: min 15 – max 25

• Starttijden: vrije keuze

• Begeleiding: door een ervaren en gediplomeerde gids

• Taal: NL, andere talen op aanvraag
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BIER EN SPELEN
Bier en spelen in de bijzondere arena van het 
Openluchtmuseum… De perfecte combinatie voor de 
Bourgondische groep. In een heuse competitie tussen twee 
teams gaat je groep de strijd aan met volksspelen, herbergspelen 
en gokspelen, zoals hoefijzerwerpen, kop of munt, beugelen, 
gaaibollen, nagelslaan, meetschieten, kegelen, tonspel(en). Een 
bezoek en een proevertje van een ter plaatse gebrouwen biertje 
in het Paenhuys, onze gerestaureerde historische brouwerij is de 
bekroning, met natuurlijk een toast op de winnaars! Na de route 
kunnen jullie uiteraard afzakken naar één van de herbergen in 
het museum en kennismaken met het Bokrijk Wildeman bier of 
andere streekbieren.

• Voor wie: groepen die fun en actie linken aan een ludieke 
competitiegeest. Van teambuilding met collega’s tot een 
dag je met vrienden of leden van je vereniging. Aanrader voor 
teambuilding activiteit of vrijgezellenfeest. 

• Leeftijden: volwassenen

• Locatie: verspreid over het museum

• Duur: 2 uur

• Aantal deelnemers: min 15 – max 25

• Starttijden: vrije keuze

• Begeleiding: door een ervaren en superactieve gids

• Taal: NL, andere talen op aanvraag
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EXTRAATJE: HUIFKAR 
VOOR ELKE GROEP
Zowel gemengde als volwassen groepen kunnen ook 
een tochtje met hun groep maken in een huifkar 
met boerenpaard. Deze wordt dan speciaal voor hen 
voorzien met afgesproken opstapplaats.

• Locatie: binnen het Openluchtmuseum

• Starttijden: vrije keuze

• Duur: 30 minuten

• Aantal deelnemers: max 20

OP VERHAAL OP DE FIETS
Ontdek al fietsend samen met je familie, vrienden of leden 
van je vereniging wat Bokrijk te bieden heeft. Zo ervaar je de 
unieke belevenis van ‘Fietsen door het Water’, ontdek je het 
mooie kasteel van Bokrijk en doorkruis je bovendien een stukje 
bijzonder natuurgebied De Wijers.

Samen met een ervaren en enthousiaste Bokrijkgids kom 
je helemaal op verhaal. Laat natuur en cultuur je zintuigen 
prikkelen want tijdens deze ontdekkingstocht van een 10-tal 
kilometer met een 8-tal haltes proef je van de meest boeiende 
verhalen en anekdotes.

• Voor wie: iedereen die houdt van de combinatie natuur 
en cultuur, Bokrijk- of erfgoedfans, meerwaardezoekers, 
buurtbewoners, vriendengezelschappen en verenigingen.

• Leeftijden: volwassenen

• Locatie: buiten het Openluchtmuseum, in en om Bokrijk

• Duur: 3 uur, overdag

• Aantal deelnemers: min 10 – max. 15

• Starttijden: vrije keuze

• Begeleiding: door een ervaren en gediplomeerde gids

• Taal: NL, andere talen op aanvraag



16      Eten en drinken in groep 

ETEN EN DRINKEN
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ETEN EN DRINKEN



GROEPSMENU'S
SINT-GUMMARUS
In het Openluchtmuseum

IN DEN DOLFIJN
In het Openluchtmuseum

BISTRO KOETSHUIS
Buiten het Openluchtmuseum

ONTVANGST (tot 11 uur)
Duur: 30 min.
Prijs: € 6,80

1 croissant, 1 choco-broodje, koffie 
en thee naar believen

HOOFDSCHOTEL
Duur: 1 uur
Volwassenen:
(incl. waters)
Prijs: € 16,50

Keuze uit videe of stoofvlees of 
falafel met frietjes

Keuze uit videe of stoofvlees of 
falafel met frietjes

Keuze uit videe of stoofvlees of 
falafel met frietjes

Kinderen 2 tot 12 jaar:
(incl. 1 frisdrank)
Prijs: € 11,50

Keuze ter plekke uit de 
kindergerechten

Keuze ter plekke uit de 
kindergerechten

Keuze ter plekke uit de 
kindergerechten

DEGUSTATIETAFEL
Duur: 1 uur
Volwassenen:
(incl. waters)
Prijs: € 18,20

Gezellig genieten van verschillende 
gerechten op tafel (geserveerd 
in kommen: videe, stoofvlees, 
gehaktballetjes in tomatensaus met 
frieten en salade)

Kinderen 2 tot 12 jaar:
(incl. 1 frisdrank)
Prijs: € 12,50

Hetzelfde aanbod als voor volwassenen

3-GANGENMENU
Duur: 1 uur
Volwassenen:
(incl. waters)
Prijs: € 22,00
Enkel vanaf 15 personen

Soep van de dag, parelhoenfilet 
met Romanesco bloemkool en 
graanmosterdsaus of kabeljauwfilet 
met Romanesco bloemkool en 
botersaus of vegetarische lasagne 
(frieten en kroketten op tafel), dame 
blanche

Kinderen 2 tot 12 jaar:
(incl. 1 frisdrank)
Prijs: € 12,50

Tomatensoep met balletjes, keuze ter 
plekke uit de kinderkaart, kinderijsje

PLANK OM TE DELEN
Duur: 1 uur
Volwassenen:
(incl. waters)
Prijs: € 17,40

Gezellig tafelen met diverse 
vleeswaren en kazen en gemengde 
broodsoorten

Gezellig tafelen met diverse 
vleeswaren en kazen en gemengde 
broodsoorten

Kinderen 2 tot 12 jaar:
(incl. 1 frisdrank)
Prijs: € 11,00

Hetzelfde aanbod als voor volwassenen Hetzelfde aanbod als voor volwassenen

KOFFIE EN
LIMBURGSE VLAAI
(andere dranken betalend) 
Duur: 30 min.
Prijs: € 7,40

1 stuk vlaai per persoon, koffie en 
thee naar believen

1 stuk vlaai per persoon, koffie en 
thee naar believen

1 stuk vlaai per persoon, koffie en 
thee naar believen

HAPJE TAPJE
Duur: 30 min.
Prijs: € 8,50 
(incl streekbier twv €4,50)

Gezellig aperitieven met een 
streekbier, geserveerd op een 
plankje: kaas, salami, olijven

Gezellig aperitieven met een 
streekbier, geserveerd op een 
plankje: kaas, salami, olijven

Gezellig aperitieven met een 
streekbier, geserveerd op een 
plankje: kaas, salami, olijven

• Opmerkingen: Kindermenu’s dienen vooraf voorzien te worden vanaf 2 jaar en tot 12 jaar. De groep komt in een bestaande horecazaak en 
heeft geen garantie om samen te zitten.

• Dranken: er bestaat de mogelijkheid om bij de maaltijd gebruik te maken van een drankenforfait (€ 10,50 voor 1 uur / € 15,40 voor 2 uur). 

18      Groepsmenu's



SINT-GUMMARUS
In het Openluchtmuseum

BISTRO KOETSHUIS
Buiten het Openluchtmuseum

WILDEMAN BIER

IN DEN DOLFIJN
In het Openluchtmuseum
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VERJAARDAGSFEESTJE VOOR 
EEN JONGEN OF MEISJE  
VAN 6 TOT 12 JAAR
Knutselen, steltenlopen, brood bakken, draagtassen 
pimpen, … een begeleider neemt jullie mee op een 
bijzondere tijdreis. Voor de gelegenheid wordt een ruimte 
speciaal aangekleed. Voeg daar nog heerlijke frietjes of 
pannenkoeken aan toe en het belooft een onvergetelijke 
namiddag te worden voor de jarige en alle vriendjes!

1

UITSTAP MET  
VERSCHILLENDE GEZINNEN 
Opgesplitst in 2 groepen nemen jullie het tegen elkaar op 
in de Bokrijkrally, onder begeleiding van een ervaren gids. 
Plezier voor jong en oud verzekerd, met tal van leuke 
opdrachten, gelinkt aan het dagelijks leven van een eeuw 
geleden. De hele groep wordt betrokken en kan heerlijk 
ontspannen samen bezig zijn.

Vervolgens is het smullen geblazen, met een heerlijke 
degustatietafel, gevolgd door een atelierroute naar keuze 
van de groep. Jullie nemen elk jullie eigen gedraaid potje 
of gepimpte draagtas als souvenir mee naar huis.

2

TEAMBUILDING MET JE COLLEGA’S  
In een competitie tussen twee teams gaat je groep 
onderling de strijd aan in volks-, herberg- en gokspelen 
– in een eigentijds jasje. Vervolgens beland je hopelijk 
in één van onze herbergen en leer je het Wildeman 
bier of andere streekbieren kennen, gevolgd door een 
3-gangenmenu. 

's Namiddags is er de optie om te genieten van een 
fietstocht op maat van de groep, met 'Fietsen door het 
Water' als blikvanger. 

3

INSPIRATIE VOOR UITSTAPPEN IN GROEP
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UITSTAP MET HET 
VERZORGINGSTEHUIS
In een tempo op maat van de groep neemt onze gids jullie 
mee op 'Bokrijktour', voor een reis door het verleden met 
authentieke volksverhalen. Daarna staat de huifkar klaar 
om met zijn allen naar ‘De sixties’ te rijden. Een heerlijk 
nostalgisch bezoek dat ongetwijfeld vele mooie verhalen 
zal opleveren voor de kleinkinderen. Jullie sluiten de 
middag af op zijn Limburgs: met een goeie kop koffie en 
een lekker stuk Limburgse vlaai.

6

UITSTAP MET JE 
VROUWENVERENIGING  
De dag start met een lekker ontbijt en de boeiende 
Bokrijktour om in de namiddag een vrij bezoek te 
brengen aan De sixties. Levensechte decors, prachtige 
interieurs, de verhalen komen los. Om de dag compleet 
af te sluiten kunnen jullie genieten van een hoofdschotel 
in één van de herbergen in het museum of met koffie en 
Limburgse vlaai.

4

CULTURELE UITSTAP
Klaar voor een Bruegeliaans dag je? We zetten hem 
smaakvol in met een ontbijtje waarna onze ervaren 
gids je meeneemt door het Bruegelparcours. Ontdek 
de link tussen Pieter Breugel de Oude en Bokrijk of 
hoe zijn werken het dagelijkse leven in de 16de eeuw 
weerspiegelen. Ook de lunch houden we lekker in de stijl 
van de meester met een plank om te delen. 

In de namiddag kan je groep vrij rondwandelen langs de 
verschillende Bruegellocaties of een bezoek brengen 
aan de expo’s brood of textiel of de gerestaureerde 
museumbrouwerij.

5
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PRAKTISCH

VÓÓR JE BEZOEK
WELKE ACTIVITEITEN DIENEN VOORAF  
GEBOEKT TE WORDEN? 

• Betalende programma’s onder begeleiding
• Lekkers bij de horeca-uitbaters

VOOR WIE IS DIT AANBOD?
• Gezellig samen zijn met vrienden en familie 
• Iets te vieren: van een verjaardag, communie- of lentefeest 

tot een vrijgezellenfeest
• Verenigingen allerlei, van een vrouwenvereniging tot een 

jeugdclub of sportvereniging
• Socioculturele en culturele uitstappen in groep
• Teambuilding met je collega’s 
• Groepen volwassenen en/of kinderen met een beperking
• Een uitstap van rust- of verzorgingstehuizen

HOE BOEKEN?
BOEK BEST 3 WEKEN VOORAF. HET AANTAL 
PLAATSEN BIJ DE PROGRAMMA’S IS BEPERKT.

1. Maak je keuze uit het aanbod voor groepen in Bokrijk.

2. Maak ons je wensen kenbaar via mail of telefoon.

3. We leggen het programma voorlopig vast en sturen  
je een voorstel op basis van beschikbaarheid.

4. Onderteken ons voorstel en stuur het terug.

5. Wij leggen je programma vast en bevestigen je  
dossier.

6. Ten laatste 3 werkdagen voor je bezoek kan je nog  
wijzigingen aanbrengen. De dag zelf zullen er geen  
aanpassingen meer gebeuren.

7. Meld je minstens een halfuur voor de start van 
je programma aan bij het Infocenter van Bokrijk 
(bij parking 1). Je kan tot 5 werkdagen vooraf je 
groepsuitstap kosteloos verplaatsen naar een ander 
moment tijdens het lopende seizoen.

Hulp nodig bij de samenstelling van je dagprogramma?  
Onze reservatiedienst maakt graag een 
programmavoorstel voor jouw groep of geeft je advies.

BOKRIJK TIJDENS COVID-19
CORONAPROOF BEZOEK 
Bokrijk en de horecapartners volgen zeer strikt alle opgelegde 
veiligheidsmaatregelen die gelden op het moment van je bezoek.

KOSTELOZE ANNULATIE
Aarzel niet om je bezoek te boeken en je favoriete moment 
en programma’s uit te kiezen. Je kan tot uiterlijk 5 werkdagen 
voordien kosteloos je bezoek verplaatsen naar een later moment 
tijdens het lopende seizoen (tot en met 2 november 2022).

CONTACTGEGEVENS PARTNERS
OPENLUCHTMUSEUM
Snoepwinkel: tel. 0497 24 56 04 - tim.vijnck@gmail.com
St.-Gummarus: tel. 011 26 54 15 - galatea1@telenet.be

SPEELTUIN
Minigolf: tel. 011 26 54 12 - benny.vandebroek1@gmail.com
Frituur/snoepwinkel: tel. 0497 20 46 38 - geertvandooren@yahoo.com

Wil je zeker zijn dat minigolf of frituur/snoepwinkel open is op de dag van je 
komst? Geef je bestelling vooraf door via email.

MEER INFO & RESERVATIE
Iedere werkdag tijdens de kantooruren,  
tel. 011 26 53 86, bokrijksales@limburg.be,  
fax 011 26 53 70
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PRIJZEN
TOEGANG OPENLUCHTMUSEUM 
• Kinderen van 0 tot 3 jaar: gratis 
• Kinderen van 3 tot 12 jaar: € 3
• Groepen (vanaf 15 betalende personen): € 13
• 60+, mensen met een beperking: € 13
• Vroegboektarief – bij een boeking voor eind mei 2022  

met minstens één geboekt groepsmenu en één programma  
uit deze folder: € 10,50

• Begeleider van een persoon met een beperking: gratis

PROGRAMMA’S OPENLUCHTMUSEUM
• Programma’s gemengde groepen: € 5,5/persoon,  

behalve atelierroutes voor gemengde groepen  
€ 6,5/persoon

• Programma’s volwassenen: € 5,5/persoon
• Op verhaal op de fiets: € 9/persoon + € 10/fiets
• Huifkar € 118 voor groepen op weekenddagen en in juli en 

augustus. € 152 voor groepen op weekdagen
• Anderstalige programma’s +€ 0,50/persoon

SPEELTUIN
• Speeltuin: gratis
• Miniauto's: € 2/rit
• Minigolf: € 4 voor kinderen en volwassen begeleiders

HET ARBORETUM, DE WANDEL-EN FIETSROUTES
• Gratis

ETEN EN DRINKEN (PRIJZEN PER PERSOON)
• Ontvangst: € 6,80
• Hoofdschotel: volw € 16,50, kind (2-12 jaar): € 11,50
• Degustatietafel: volw € 18,20, kind € 12,50
• 3-gangenmenu: volw € 22, kind € 12,50
• Plank om te delen: volw € 17,40, kind € 11
• Koffie en Limburgse vlaai: € 7,40
• Hapje tapje: € 8,50

FIETSVERHUUR
• Gewone fiets: € 10
• Elektrische fiets: € 25

PARKING
• Auto volledige dag: € 5
• Bus: gratis
• Binnen de 30 minuten kan je de parking gratis verlaten  

zonder validatie van je ticket.

TOILETTEN
• Gratis

OPENLUCHTMUSEUM
• Open vanaf 2 april t.e.m. 2 november 2022,  

dinsdag t.e.m. zondag, van 10 u. tot 18 u.
• Gesloten op maandag, uitgezonderd de maandagen 

die op feestdagen, in de paasvakantie, juli, augustus of 
in de herfstvakantie vallen

SPEELTUIN
De speeltuin is dagelijks gratis en vrij toegankelijk van  
9 tot 21 u. Reserveren is niet mogelijk.

OPENINGSUREN



Neem contact met ons op via bokrijksales@limburg.be of 011 26 53 14.

COLOFON    
Fotografie: L. Daelemans,  R. Lemmens, M. Milis, L. Van de Sande 
Realisatie: Jakobus & Corneel 
V.U.: Igor Philtjens, Bokrijklaan 1, 3600 Genk

MET JE BEDRIJF 
NAAR BOKRIJK?

Bokrijk heeft met de site van de Oude Stad en HANGAR58 de ideale bestemming 
om je personeelsleden, klanten of relaties met hun gezin in de watten te leggen.  

Van 500 tot 10.000 gasten. Om iets te vieren of als jaarlijkse activiteit?  
Je kan de site volledig personaliseren. Een exclusieve locatie voor jouw bedrijf.  
Maar ook voor kleinschaliger bedrijfsactiviteiten of een origineel cadeau voor 

klanten of relaties, kan je bij ons terecht.

TEAMBUILDING 
MET COLLEGA’S

GROTE FAMILIEDAG VOOR 
GENODIGDEN MET HUN GEZIN

PERSONEELSFEEST  AANKOOP  
TOEGANGSTICKETS

AANKOOP BOKRIJK-
ABONNEMENTEN

EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN: 


