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TOERVAARTREUNIE  2019 

VVW-BOCHOLT 

Maandag 27 mei ; namiddag 

14u00    17u00  begeleid bezoek brouwerijmuseum ( max 20 pers./gids ) 

afstand +/- 1 km  kostprijs 9 € inclusief 1 gratis consumptie 

 

  

In het centrum van Bocholt, recht tegenover de glimmende gistingstanks van brouwerij 

Martens, is het Bocholter Brouwerijmuseum gehuisvest in het historische brouwershuis, 

waar sinds 1758 tot midden 19de eeuw de Martens-brouwers   vader op zoon het edele 

gerstenat brouwden. 

Dit oorspronkelijke brouwershuis herbergt momenteel een unieke collectie en vertelt 

hiermee het merkwaardige en nostalgische verhaal van de ambachtelijke brouwkunsten 

anno 1790. Doorheen de jaren werd het geheel uit gebreid tot een multifunctioneel museum 

van 4.000 m². 

in de gezellige taverne en op het zonneterras, dat grenst aan het gemeentelijke park 

"Beukenhof" kan men genieten van de aparte verhalen aangehaald door de gidsen en 

proeven van de bierspecialiteiten. 

Maandag 27 mei ; avond   

19u00 tot 23u00  open tent ( eilandje ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Dinsdag 28 mei ; namiddag 

13u30 tot 15u30  begeleide dorpswandeling ( max 25 pers/gids ) 

vertrek en aankomst kerkplein, afstand 5.5 km 

kostprijs ; 2 €    

16u00 tot 17u30  begeleid bezoek Toerenverplaatsingsmuseum   

    Sint-Laurentiuskerk 

kostprijs ; 2 € 

  

De torenkruiers is de leuke bijnaam voor de Bocholtenaren. 

Waar dit vandaan komt verneem je in het museum. Inderdaad in Bocholt werd begin vorige 

eeuw de kerktoren verplaatst . Door de grote bevolkingstoename was het nodig de kerk te 

vergroten. De pastor en burgemeester Langens hoorden dat 2 mannen het hadden klaar 

gespeeld om het ontvangstlokaal van het Damstation in Antwerpen in zijn geheel te 

verplaatsen. Zij vroegen het duo de torenverplaatsing te regelen. Onder leiding  van 

ingenieur Weiss  en aannemer Morglia krikten de Bocholtenaren de toren 2 cm los van zijn 

fundering en verplaatste ze hem 9,4 m. De klus was in 8 dagen geklaard. 

 

Dinsdag 28 mei ; avond 

19u00 tot 22u00  kroegentocht  ( aantal locaties en groepen nog te bepalen ) 

kostprijs ; 10 € pp  ( inclusief 1 consumptie/ locatie ) 

vertrek ; Krokodil droogdok 



Woensdag 29 mei ; daguitstap ( met fiets ) 

10u00 tot 17u00 

vertrek ; Krokodil droogdok 

10u00   halte koffiekelder voor koffie & koffiekoek  kostprijs 6€pp 

     

11u00   geleid bezoek beeldentuin Vaesen   kostprijs 2€pp 

  

12u30   middagmaal Traiteur la Finesse, ( dagmenu ) kostprijs 16€ 

dagmenu, soep, hoofdgerecht en nagerecht, drank zelf af te rekenen ter plaatse. 

 



14u 00   geleid bezoek "Just bee "( met proevertjes en mogelijkheid tot  

   aankopen van diverse honingproducten )  kostprijs 6€pp 

  

Just Bee haalt meer uit de natuur. 

Apitherapie : alles over de bijen en hun producten uit de bijenkast; 

Herbologie : kruidenleer en de geneeskundige kracht ervan; 

Aromatherapie : etherische oliën, de essentie van planten voor lichaam en geest. 

De natuur en de bijen bieden een enorme rijkdom aan gezondheid waarvan wij de weldaden aanbieden. 

Just Bee is creatief met de bijenproducten, kruiden en planten wat terug te vinden is in het aanbod van allerlei workshops en producten. 

LEEF EEN LEVEN ZO ZOET ALS HONING EN ZO STRALEND ALS DE 

ZON 

Patricia • +32(0) 477 19 16 57 • info@justbee.be 

afstand ; 20 km 

kostprijs ; 30.00 € inclusief, ontbijt, geleide bezoeken en middagmaal. 

18u00   officiële opening 

18u30   receptie 

 

Woensdag 29 mei ; avond 

vrij , tap in  tent. 

 

 

 

 

mailto:info@justbee.be


Donderdag 30 mei ; boerentocht met fiets 

11u00 - 17u00  ; afstand ; 10 km    

11u20   bezoek Luysmolen ( in werking ) 

lunch, dagsoep, zelfgebakken brood met kaas/hesp en 1 consumptie  

kostprijs,  14.00 € 

 

 

12u00   broodjeslunch /soep  kostprijs  14.00 € 

13u30   weidegolf   kostprijs  10.00 € 

Consumpties zelf te betalen 

  

Totaal kostprijs; 24.00 € 



Donderdag 30 mei ; avond 

19u00   BBQ ( feestzaal parochiehuis ) 

kostprijs, 18.00 € 

3 stukken vlees, groenten &pastabuffet & broodassortiment 

    

 

20u30   Dansavond  

 

 

Vrijdag 31 mei ; voormiddag 

9u00 - 10u30  ontbijt ( feestzaal parochiehuis ) 

   spek & eieren, broodassortiment, beleg, confituur, fruitsalade,  

   yoghurt, koffie, thee, chocomelk,  

kostprijs, 10 € 

14u00   optocht & ontvangst gemeentehuis 

19u00   diner, (feestzaal parochiehuis ) 

   tomatenroomsoep, tongrol met zalm , groenten en saus,   

  kalkoengebraad met saus naar keuze, rundstoofvlees op grootmoeders  

  wijze, 2 aardappelgerechten, 3 warme groenten, tiramisu & roomijs 

kostprijs, 25€  zonder inschrijving boot 35€ 

21u00   uitreiking trofeeën 

21u30   muzikale avond 



Zaterdag 1 juni ; voormiddag 

9u00   opruimen & poetsen feestzaal 

12u00   afsluiten reünie, strijken van de vlaggen 

namiddag 

12u30   afdrinken van het vat ( tent ) 

14u00   mogelijkheid tot afvaart 

18u00   open tent 

Zondag/Maandag 2-3 juni 

Afvaartdag 

 

 

 

 

 

 


