
     

De DORSTBUS = GROEPSVERVOER én TAPBUS  

De DORSTBUS 

Remise 56 On Tour! 

De DORSTBUS is een originele 

combinatie van Groepsvervoer én een 

Tapbus. Een vernieuwend concept in het 

toeristisch-commerciële en het sociaal-

culturele aanbod.  

Deze bijna 40-jarige oldtimer heeft 

vooraan een taptoog, met twee naar 

buiten openklappende venster-luifels. 

Achteraan in deze gelede bus vind je 34 

zitplaatsen. Verwacht géén luxe autocar-

beleving, noch een wilde partybus.   

Hou je klaar voor een unieke  belevenis 

boordevol sfeer en gezelligheid, liters 

ambachtelijke authenticiteit en lokaal 

gebrouwen, versgetapte bieren.   Schol! 

 

Bob rijdt. 

Ben je organisator en wil je deze 

vintage bus graag als blikvanger op 

je evenement?  Contacteer ons. 

Ken je een promo-plek in de ruime 

omgeving voor dit sympathieke 

retro-vehikel? We horen het graag. 

Bob rijdt. Geniet met volle teugen!    

Contacteer VRIJBLIJVEND 

dorstbus@remise56.be 

of bel 0484 99 19 63 (Rudi) 

voor meer info 

 

www.remise56.be 



 

Brouwerij & Grand Café ‘Remise 56’ opende de deuren in juni 2016 

in de voormalige stelplaats (1907) van (stoom)trams en lijnbussen in 

Koersel-Beringen. Deze eigen bus is een vernieuwende BUZZINESS-

stap die helemaal past bij de historiek van het gebouw. Na een 

grondige make-over staat onze oldtimer lijnbus ook voor jou klaar 

om volop ‘leven in de brouwerij’ te brengen als De DORSTBUS. 

Iets bijzonders te vieren in groep?    Kies voor niet-alledaags vervoer! 

De DORSTBUS levert GROEPSVERVOER en/of de TAPBUS op je 

vrijgezellen-of ossenfeest, dorps-, buurt-, school-, verenigings- of 

bedrijfsfeest, tuinfeest, beurs, opendeurdag, fuifbus, familie-reünie, 

verrassings-verjaardagsfeest, promobus, gouden/zilverenbruiloft, sportief, 

educatief, sociaal-cultureel of recreatief netwerk-arrangement, 

kerstmarkt, vrijwilligersbedanking, foodtruck- of muziekfestivaltrip,  

toeristische mijnstreektour Be-mine/Luchtfabriek/C-mine/Bokrijk, picnic, 

cantus, voyage mystère, zythologen-brouwerijtour, biersafari, VIP-bus, 

mobiele radiostudio… Of kom met een eigen creatief voorstel. Wij denken 

met je mee en staan je bij met raad en daad. We kunnen bijv. zorgen voor 

biertafels, stevige tenten of zelfs een springkasteel… 



 

De DORSTBUS is TE HUUR                                    

voor GROEPEN van 25 tot 34 personen                                      

De DORSTBUS pikt je groep op binnen een straal van 25 km en brengt 

jullie daarna van REMISE 56 veilig terug naar het VERZAMELPUNT: 

Binnen een straal van 10 km rondom REMISE 56: Koersel-Beringen-

Paal-Beverlo-Heusden. Bijv. Parking station/mijnsite  €8 pp / €12 pp (*)   

10-19 km: buurdorpen Zolder, Leopoldsburg, Heppen, Houthalen, 

Helchteren, Hechtel, Ham, Tessenderlo, Lummen… €10 pp / €16 pp (*)                                                              

20-25 km: bijv. station Diest/Hasselt/Mol of elders. €12 pp / €20 pp (*) 

(*) 2 prijzen:  oppikken of terugbrengen / oppikken én ook terugbrengen. 
Prijzen BTW incl, pp: per persoon op basis van 30 p, ook als je met 25 of 34 bent 

Prijs per groep is dus altijd Prijs pp maal 30. Betaling voorschot €150.                                 

Wil je besparen op de heenrit en enkel de terugrit boeken? Kom dan samen 

te voet of met openbaar vervoer! REMISE 56 = Halte Meigoorstraat Koersel.  

Bob rijdt. Geniet met volle teugen! 

1. BROUWERIJBEZOEK ‘REMISE 56 achter de schermen’ 

TUSSENSTOP mogelijk, RONDLEIDING (€8 pp ter plaatse 

betalen. incl. 2 consumpties bier, fris, koffie, huiswijn)                                         
2. GRAND CAFE REMISE 56 met HAPJE/TAPJE.                          

Hapjes, beer & foodpairing of keuzemenu, vanaf €14 pp 
3. RONDRIT 56 vanaf €12 pp  Combo van 1, 2 en/of 3 mogelijk. 

De DORSTBUS is GROEPSVERVOER en géén taxidienst die individuen of kleine 

groepjes thuis of elders ophaalt of terug brengt. Geen onvoorziene, onnodige 

tussenstops! Parkeren: de bus is 18,50m L - 2,50m B - 3,20m H. 

MEER INFO? EEN EIGEN VOORSTEL?  Contacteer ons.  

 

 



 

De nodige aansluitingen voor vaten zijn 

standaard inbegrepen bij de tapinstallatie. 

Naast Remise Tripel, Remise Dubbel en 

Superpils ‘56’ komen ook onze nieuwe bieren 

mee op tap! Minimum-afname of huurprijs 

TAPBUS in overleg.  Korting vanaf 100 liter. 

Ook andere dranken, of bieren van collega-

brouwerijen zijn bespreekbaar. Om vlotter te 

werken, is een podium met voortoog voor 

de TAPBUS mogelijk.  Je kan zelf voor 

tappers en/of bediening zorgen, of wij 

regelen dat voor jou. Wij baten ook zelf in 

eigen beheer de TAPBUS uit op foodtruck-

festivals, bierbeurzen, speciale events…                                                                                                                      

PRAKTISCH:                                          

Voorzie voldoende ruimte!  

Elektriciteitsaansluiting (220 volt)                                                       

Op afgelegen locaties leveren we een kleine 

stroomgenerator mee. Water: via tuinslang 

(Gardena koppeling) Afvoer naar riolering.   

   BUZZINESS Dorstbus 

0484 99 19 63  (Rudi) 

dorstbus@remise56.be  

facebook.com/dorstbus 

www.remise56.be/dorstbus 

BTW nr: BE 0679 802 922 

BANK IBAN                                    

BE 89 0636 2454 9285 

De TAPBUS met bier van ’t vat 

10 TAPKRANEN  

 


