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Winterlicht: ontspannen na Kerstmis, 
tussen licht en duisternis 

Donderdag 1 december 2022 

  
  
Na kerstmis even ontspannen zodat je met opgeladen batterijen het eindejaar tegemoet kan gaan? 
Winterlicht zorgt ervoor: vijf winteravonden vol verwondering in het Openluchtmuseum van Bokrijk. Van 
26 tot en met 30 december genieten bezoekers van acts en demonstraties, dansende vuur- en 
lichtinstallaties en nostalgische attracties. “Bokrijk is een oase van rust en ontspanning, ook in de 
eindejaarsperiode. Tijdens Winterlicht is het Openluchtmuseum in de avond toegankelijk. Zo kan de 
bezoeker tussen de kerstdiners en eindejaarsfeesten door even helemaal tot rust komen en genieten van 
een voordelige avondwandeling in onze feeërieke museumsetting,” zegt Igor Philtjens, voorzitter van 
vzw Het Domein Bokrijk en gedeputeerde voor Toerisme en Erfgoed. 
  
Steek je licht op in Bokrijk 
Tijdens Winterlicht verwelkomt Bokrijk zijn bezoekers in de verlichte museumdelen Kempen en Oost- en 
West-Vlaanderen. Op hartverwarmende locaties geniet je van unieke theater- en circusvoorstellingen, in 
samenwerking met Provinciaal Domein Dommelhof. De voorstellingen ‘Passa il tempo’ van Sprookjes Enzo en 
‘Postkantoor’ van Postino doen je hartslag vertragen. Het engelengezang van kinderkoor Scaletta en hemelse 
accordeonklanken laten je zachtjes wiegen. “Kortom: even ontsnappen aan de drukke eindejaarsperiode en 
genieten in de openlucht. Exact waar iedereen die week naar snakt,” licht voorzitter Igor Philtjens toe. 
  
Droom weg naar vervlogen tijden 
De gezellige, nostalgische attracties, mét rups en draaimolen, doen wegdromen naar vervlogen tijden. Ook 
de Bokrijkse vaklui schenken een vleugje vroeger. De herder gaat op pad met feestelijk uitgedoste schapen. 
De weefster, glasblazer, smid en bakker demonstreren oude ambachten: vakmanschap van de bovenste 
plank, in een warm winters jasje. Bovendien zijn enkele historische huizen ook sfeervol ingericht. 
  
Duik in de duisternis 
“Tijdens Winterlicht zetten we in op energiezuinige ledverlichting. Grote energieslurpers laten we achterwege. 
Dat is niet alleen duurzaam, het zorgt ook voor extra sfeer en beleving! Vroeger was men heel zuinig met licht. 
Dat voorbeeld willen we volgen: enkele lanen zullen slechts schaars verlicht zijn en we laten de bezoeker 
stilstaan bij lichtvervuiling en energieverbruik,” legt voorzitter Philtjens uit. 
  
Zacht prijsje 
“Bokrijk gelooft dat ontspanning voor iedereen betaalbaar moet blijven, zeker in het huidige economische 
klimaat. Terwijl alles duurder wordt, houden wij onze tarieven bewust laag. Dat is ook voor Winterlicht het 
geval,” vertelt gedeputeerde Philtjens. Het Bokrijkabonnement blijft bovendien ook voordelig. Misschien wel 
het perfecte cadeau voor onder de kerstboom. Wie wil er nu niet genieten van een heel jaar ontspanning met 
het hele gezin voor maar 95 euro? 
  
Tickets aankopen voor Winterlicht kan vanaf nu via www.bokrijk.be/winterlicht   
 

 
  

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Praktisch 

Waar?                                        Openluchtmuseum Bokrijk, Bokrijklaan 1 

http://www.bokrijk.be/winterlicht


Wanneer?                                Van 26 t.e.m. 30 december, telkens van 16.30 u. tot 20.30 u. 
                                                     (deuren open vanaf 16.15 u.) 
  
Tarieven?                                 Volwassenen:                                           8 euro 
                                                     Kinderen 3 t.e.m. 12 jaar:                    2 euro 
                                                     Kinderen jonger dan 3 jaar:                gratis 
                                                     Bokrijkabonnees:                                   gratis 
  
Info en tickets?                      www.bokrijk.be/winterlicht 
 

http://www.bokrijk.be/winterlicht

