TEAMBUILDING

Teambuilding met je afdeling? Of zie je het grootser? Het hele bedrijf met of zonder gezin? Want Bokrijk is
dé bestemming die collega’s dichter bij elkaar brengt. Overdag, ’s avonds, in de week of in het weekend:
als inspirerende locatie biedt Bokrijk speciaal voor kleine én middelgrote ondernemingen tal van
groepsprogramma’s.
Wat je ook kiest, een bezoek aan Bokrijk is een belevenis van begin tot eind. Je denkt Bokrijk te kennen
als locatie waar je regelmatig komt wandelen? Laat je verrassen. Stap in ‘De wereld van Bruegel’, een
interactieve en tijdelijke Bruegelexpo die je niet mag missen. Vanaf het eerste moment heeft je afdeling
een vast aanspreekpunt. Het wordt een onbezorgd en puik georganiseerd bezoek voor het hele team!

(INTER)ACTIEVE, CREATIEVE EN FIJNE GROEPSACTIVITEITEN
OPENLUCHTMUSEUM
Benieuwd waar onze huidige gebruiken en tradities
vandaan komen? Je ontdekt hoe het verleden onze
toekomst inspireert!
· Maak kennis met vakmanschap vandaag,
gisteren en morgen.
· Laat je onderdompelen in het leven op het
platteland anno 1913 door de Bokrijk acteurs.
· Beleef de jaren zestig te midden van levensechte
decors.
· In 2019 krijg je de kans om de restauraties in
het museum van heel nabij te volgen.
· Nieuw! Na BKRK Brood en BKRK Textiel komt
in 2019 het bierbrouwen aan de beurt. In
museumbrouwerij ’t Paenhuys kom je alles te
weten over het historisch brouwproces. Je kan
voortaan ook elke dag proeven hoe bier eeuwen
geleden smaakte.
HET BRUEGELPARCOURS
‘DE WERELD VAN BRUEGEL
Bruegel en Bokrijk … dat ligt meer voor de hand
dan je zou denken! In het parcours ‘De wereld van
Bruegel’ houd je halt bij diverse plekken in het
Openluchtmuseum waar de verbondenheid tussen
Bokrijk en Bruegel echt voelbaar is. We voeren

MEER INFO OP WWW.BOKRIJK.BE

je naar het bekende schilderij ‘ De strijd tussen
Carnaval en Vasten’. Je stapt op het einde van het
parcours letterlijk binnen in dit werk en wordt zelf
één van de figuranten …
BELEVINGSROUTE
‘DE WERELD VAN BRUEGEL’
Een ervaren Bokrijkgids neemt je mee op sleeptouw
doorheen het museum langs alle Bruegelhaltes.
MET DE HUIFKAR
Breng je team naar De sixties in de huifkar of boek
een huifkartocht. (max. 20 personen/kar)
OP DE FOTO
Onze Bokrijkfotograaf bezorgt je een leuk
aandenken aan je dagje teambuilding. Laat een
digitale foto nemen met je collega’s met historische
kledingattributen.
HORECA
bij onze horecapartners. In 2019 kan je genieten
van koffie met Limburgse vlaai of een lunchmenu
geïnspireerd door Bruegels schilderijen. Groepsmenu’s op www.bokrijk.be.

VOORBEELD DAGPROGRAMMA
Benieuwd hoe een dagje Bokrijk met collega’s eruit kan zien? Stel een teambuilding op maat samen of laat je
inspireren door onderstaand voorbeeldprogramma. Voor andere voorbeelden zie www.bokrijk.be

’S MORGENS

START van de dag met
een kop koffie en minikoffiekoeken.

VOORMIDDAG

BRUEGELROUTE
Wie was Pieter Bruegel? Welk door weinigen gekend
verhaal verbindt hem en Bokrijk? De antwoorden krijg je
dankzij een boeiende tocht door het museum met stops
aan de verschillende Bruegelhaltes. Neem een toffe selfie
met het hele team als jullie als figuranten binnenstappen
in een levensgroot Bruegelwerk! Je stapt op het einde van
het parcours letterlijk binnen in dit werk en wordt zelf één
van de figuranten

‘S MIDDAGS

GEZELLIG SAMEN TAFELEN met een Bruegelplank in herberg SintGummarus in het Openluchtmuseum: deel een plank met fijne vleeswaren,
kazen en ander lekkers in het midden van de tafel, vergezeld van het
Bruegelbier Wildeman.

NAMIDDAG

GELUK IN HET SPEL
Teambuilding en fun centraal: meet je tegenover je collega’s in
een zestal volksporten en –spelen. Of waag je kans in een gok- of
kermisspel.

‘S AVONDS
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AFSLUITER
Je brengt een bezoek aan de authentieke
brouwerij of bakkerij waar je kennismaakt met
vakmanschap. Neem zeker een lekker Wildeman
bier mee naar huis! Enkel in 2019 te verkrijgen in
het Openluchtmuseum!

PRAKTISCH

Bovenstaand voorbeeldprogramma vanaf 41,60
euro p.p enkel op reservatie. Groepsbezoeken
enkel op reservatie.

MEER INFO OF BOEKEN?

Via bokrijksales@limburg.be of 011 26 53 86
Voor het volledige aanbod voor KMO’s, zie
www.bokrijk.be.

OPENINGSTIJDEN

Van 6 april t.e.m. 20 oktober 2019 van 10 u. tot
18 u. Gesloten op maandag. (Uitgezonderd
feestdagen en de maandagen van juli en
augustus.)

