
Wie wint dit jaar de Beker van het Neteland? Wie 
wordt Kampioen(e) van Vorselaar? Op de voor-
avond van de jaarmarkt, vrijdag 15 juni, rijdt de 
Trottinettenkoers op een nieuw parcours door ons 
dorp. Een helm is verplicht. Wij voorzien enkele 
reserve-helmen. Tijdens de pauze en na de finales 
kan je genieten van De Bonanzas. Deze muziek-
groep staat garant voor sfeervolle ambiance!

18u Kleuterkoers (jongens-meisjes tot 7 jaar) 
  met eigen stepjes, 1 ronde van 250m, 
  iedereen prijs,  inschrijven ter plaatse
18u30 Nieuwelingen (jongens-meisjes 
  8 t.e.m. 11 jaar), 2 rondes van 250m, 
  iedereen prijs,  inschrijven ter plaatse
19u Beker van het Neteland 
  ploegen van 5 personen va. 16 jaar (buren,
  collega’s, sportvrienden, familie,...) 
  talrijke premiën, inschrijven via wcvvzw@ 
  gmail.com, janvervoort8@telenet.be, 
  uiterlijk 13 juni a.u.b.
  proloog = 500m full speed
20u De Bonanzas Ambiance Orkest
20u30 Beker van het Neteland
  hindernissenparcours
21u Beker van het Neteland
  estafette finale en prijsuitreiking
21u15 Optreden van De Bonanzas met hun show  
  ‘Back to the Sixties’

De Trottinettenkoers is een organisatie van Wieler-
comité Vorselaar vzw i.s.m. cultuurraad, jaarmarkt-
comité en gemeente. Dank aan de schenkers van de 
natura prijzen: Vorselaarse café’s en winkeliers.

Trottinettenkoers 
op nieuw parcours! 

Er valt zoveel te beleven in het Neteland dat Grob-
bendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorse-
laar hun krachten hebben gebundeld om er een 
spetterende zomer van te maken voor jong en oud! 
Het uitgebreide zomerprogramma met alle activi-
teiten in deze gemeenten is vanaf nu beschikbaar 
via www.UiTinNeteland.be.

Zomer van het Neteland

Genieten van Vlaamse muziek tijdens Grob-
bendonk en Bouwel Feesten? Je beste beentje voor-
zetten tijdens Herentals Fietst en Feest? Uit de bol 
gaan op de tonen van Na Fir Bolg in Vorselaar? 
Ambiance verzekerd tijdens de Parkfeesten in 
Herenthout en Belgische topmuziek op de affiche 
van Gladiolen.

Je hoeft niet ver de deur uit deze zomer om je 
vrije tijd op een leuke manier door te brengen. De 
gemeenten uit het Neteland hebben hun uitge-
breide zomerprogramma in een handig overzicht
gegoten onder de noemer ‘De Zomer van het Nete-
land’. Zo wordt de zoektocht naar die ene beleve-
nis die jou op het lijf geschreven is nog makkelijker!
Surf naar www.UiTinNeteland.be en begin je 
agenda maar in te vullen!

Of je nu van festivals en concerten houdt, in open-
lucht naar een film wil kijken, liever ontspant tij-
dens een wandel- of fietstocht, graag snuistert op 
markten en braderijen, of alle attracties op de ker-
mis wil uitproberen … Er is voor ieder wat wils! 
Het rijke aanbod staat open voor alle inwoners van 
de gemeenten uit het Neteland.

Deze zomer 
ga je UiT in Neteland!

Kom jij kleurrijk verkleed
naar de jaarmarkt?
De jaarmarkt in Vorselaar: keer op keer een sfeer-
volle avond. In 2018 is het Vorselaarse jaarthema 
‘Geuren en Kleuren’. Langs het parcours kan je 
kleurige fietsen en breiwerkjes ontdekken. We 
roepen iedereen op om heel kleurrijk naar de jaar-
markt te komen. Doe mee! Samen maken we een 
Vorselaar in geuren en kleuren!

Bij elke aankoop op de markt ontvang je een lootje. 
Steek het dubbel van jouw lootjes in de gele bak 
aan de infowagen op pleintje Heikant en houd de 
andere helft bij voor de trekking van 19u of 21u. Het 
winnende lootje ontvangt een kruiwagen en mag 
daarmee langs alle marktkramers passeren en ont-
vangt van iedereen een geschenk: zeker de moeite 
waard!

Win een kruiwagen
vol prijzen! 161ste jaarmarkt Vorselaar

zaterdag 16 juni 2018 van 17u tot 22u 

VORSELAAR JAARMARKT = 

- een markt met 50 marktkramers 

  en Vorselaarse handelaars 

- een kermis met 25 attracties

- animatie door meer dan 50 

  organisaties en verenigingen

- op een verkeersvrij parcours 

  (1000 meter) in het 

  hart van het dorp 

 
> Info: cultuur@vorselaar.be, 

 
  014 50 71 25 

vrijdag 15 juni 2018 18u
Trottinettenkoers 

inschrijven wcvvzw@gmail.com

Optredens van De Bonanzas

JAARMARKTTOMBOLA

Wint u één van de 

2 kruiwagens vol prijzen 

t.w.v. €300? 

Jaarthema Geuren en Kleuren

geuren  en kleuren



PLEINTJE  CARDIJN & CARDIJNLAAN

Wereldwinkel  Oxfam producten
Tekenschool  kleurrijke paradijsvogels maken
G-sport   trappen op voetbaldoel
Staminee  terras
Chiro   kippenboutjes
Linderuiters  ponyritjes, frisdrank en bier
Vispluk   schlagermuziek
Scouts   Jamboree 2019 - smoutebollen
Ropeskipping  demo’s ropeskipping
JAVO dansvereniging demo’s dansen + kleine quiz
Kitty   kindergrime
Velt   bloemen en planten
Compostmeesters compostmobiel
NOAH   info dagopvang Familiehulp
Hoptimist	 	 inzamelactie	fietsen	voor	Senegal	
               en wijnproevertjes

KERMIS
Meer dan 20 verschillende attracties

PLEINTJE TIP
Na Fir Bolg  Guiness en meer
Kasteelkletsers  Mojito, punch, pils en frisdrank
KCOV   Speenvarken
Gilde St. Georgius Blauwe Smurfenkibbeling
MTB   Drank aan den Tip
VAT   Toneel ‘Zilver’

Win een 

kruiwagen vol 

prijzen t.w.v.

€ 300

PLEINTJE HEIKANT
Fotovrienden  Kleurrijke foto’s
VVV   Toeristische info, kippenvleugels en cava
Vorselazarus  2290-bier en nog veel meer
Hoppin’ Around  Scampi met looksaus en drank
BC	Events	 	 Gin-bar	en	thais	fingerfood
WCV	 	 	 Koersfiets	te	winnen!	Vorselaarse	Lange
CD&V Vrouwen  Quizzen voor het ganse gezin

Dank aan:
Oud-KLJ (logistieke ondersteuning), WCV, de 
breiclubjes van Sprankel! en Femma, de medewerkers 
van de gemeente en de vele vrijwilligers om van de 
Jaarmarkt alweer een groot feest te maken!

Zaterdag 16 juni 2018
Jaarmarkt

AVONDMARKT
17u - 22u  50 marktkramers, 
    Vorselaarse middenstand   
    en zelfstandigen

Boulevard 

Pleintje Heikant 

Mgr. Donchelei

Kermis

Kermis

Marktkramen
Kermis

Cardijnlaan

Kempenlaan

Marktkramen

Verenigingenmarkt

Verenigingenmarkt

Marktkramen

INFO

Kerkstraat - Riemenstraat

INFO EN PODIUMWAGEN HEIKANT
17u - 18u Kon. Harmonie Verbroedering Vorselaar
18u30-19u Coverstory (bekende liedjes uit ‘70, ‘80 en ‘90
19u  Trekking tombola 1 ‘Win een kruiwagen’
  Prijsuitreiking ‘Stappen en trappen’
19u15 - 20u30 Coverstory
21u  Trekking tombola 2 ‘Win een kruiwagen’
21u15 - 23u Rumblades (sfeervolle covers)

PODIUM TIP
22u      Band Marginal

Hulppost 
Rode Kruis

+

We	zamelen	fietsen	in	voor	het	goede	
doel. Je kan ze meebrengen naar 
de jaarmarkt en schenken t.v.v. een 
weeshuis in Senegal. Bedankt!

Pleintje Tip 

geuren  en kleuren

PODIUM CARDIJNLAAN
17u30  eerste rondgang steltenact ‘De Vier Seizoenen’
17u40  JAVO dansoptreden kleuters ‘Disney Mix’ 
  JAVO dansoptreden 7-12 jaar ‘Musical Annie’
17u50  eerste rondgang brassband ‘Le Grand Sextour’
18u  JAVO dansoptreden kleuters ‘Ketnet-dans’ 
  JAVO dansoptreden 7-12 jaar Hip-Hop
18u10  Ropeskipping mini’s en maxi’s ‘Boom Boom Pow’
18u20  Ropeskipping beloften ‘Boom Boom Pow & Balada’
18u30  JAVO dansoptreden kleuters ‘Disney Mix’
  JAVO dansoptreden 7-12 jaar Hip-Hop
  JAVO dansoptreden Pom Dans
18u40  JAVO dansoptreden kleuters ‘Ketnet-dans’
  JAVO dansoptreden 7-12 jaar Modern
18u50  Ropeskipping demo ‘Cultuurschok 2016’
19u  tweede rondgang steltenact ‘De Vier Seizoenen’
19u10  JAVO dansoptreden Pom Dans
  JAVO dansoptreden 7-12 jaar ‘Musical Annie’
  JAVO lesgevers Disco
19u20  Ropeskipping demo ‘Cultuurschok 2018’
19u30  tweede rondgang brassband ‘Le Grand Sextuor’
19u40  JAVO lesgevers Modern
19u50  Ropeskipping demo Hot Right Now
20u  JAVO lesgevers Showdans

STARTPLAATS RONDTREKKENDE ANIMATIE
Steltenact ‘De 4 seizoenen’
Brassband ‘Le Grand Sextuor’

Op zondag 17 juni vanaf 15u treden Ron Elly en 
Ive Renaarts op in café De Toekomst!

Verenigingenmarkt

INFO VORSELAAR 2018/8 Jaarmarkt


