
Een gezellige braderij, kermis, tentoonstellingen, wielerwedstrijd, live muziek, allerlei kinderanimatie en heel veel 
dieren zorgen ook dit jaar weer voor een onvergetelijk feestweekend. Het volledige programma, heel wat weetjes 
en kortingsbonnen vind je terug in deze krant !

JAARMARKT R UMST
Vrijdag 4, zaterdag 5 & zondag 6 oktober 
in het dorpscentrum van deelgemeente Rumst  
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LUNAPARK  
Bij afgifte bon en aankoop 
van jetons:
gratis jetons extra

De bons zijn niet geldig tijdens dagen 
met verminderd tarief en mogen niet 
verenigd worden.

AUTOSCOOTER VAN 
DEN HEUVEL 
Bij afgifte bon en aankoop 
van € 5: 
1 rit gratis

De bons zijn niet geldig tijdens dagen 
met verminderd tarief en mogen niet 
verenigd worden.

LAMBADA  
Bij afgifte bon en aankoop 
van € 10:
1 rit gratis

De bons zijn niet geldig tijdens dagen 
met verminderd tarief en mogen niet 
verenigd worden.

KINDERTREINTJE  

Bij afgifte bon en aankoop 
van € 10:
1 rit gratis

De bons zijn niet geldig tijdens dagen 
met verminderd tarief en mogen niet 
verenigd worden.

KINDERMOLEN 
“Funny Kids”   
Bij afgifte bon en aankoop 
van € 10:
1 rit gratis

De bons zijn niet geldig tijdens dagen 
met verminderd tarief en mogen niet 
verenigd worden.

KINDERMOLEN 
“Bambino”   
Bij afgifte bon en aankoop 
van € 10: 1 rit gratis

De bons zijn niet geldig tijdens dagen 
met verminderd tarief en mogen niet 
verenigd worden.

XXL BUNGEE FUN
Bij afgifte bon en aankoop 
van € 20: 1 springbeurt 
gratis. 
De bons zijn niet geldig tijdens dagen 
met verminderd tarief en mogen niet 
verenigd worden.

BOOMSE FRITUUR 
Bij afgifte bon en aankoop 
van een pak smoutebollen 
ter waarde van € 5:
2 smoutebollen gratis 

De bons zijn niet geldig tijdens dagen 
met verminderd tarief en mogen niet 
verenigd worden.

POTTENSPEL OF 
BALLENSPEL  
Bij afgifte bon en aankoop 
van € 10:
4 extra ballen gratis
De bons zijn niet geldig tijdens dagen 
met verminderd tarief en mogen niet 
verenigd worden.

SCHIETKRAAM  
Bij afgifte bon en aankoop 
van € 10: 5 kogeltjes gratis
De bons zijn niet geldig tijdens dagen 
met verminderd tarief en mogen niet 
verenigd worden.

KOORDJE TREK  

Bij afgifte bon en aankoop 
van € 5: 1 extra koordje
Bij afgifte bon en aankoop 
van € 10: 3 extra koordjes
Bij afgifte bon en aankoop 
van € 15: 5 extra koordjes
Bij afgifte bon en aankoop 
van € 20: 7 extra koordjes
Bij afgifte bon en aankoop 
van € 25: 10 extra koordjes
De bons zijn niet geldig tijdens dagen 
met verminderd tarief en mogen niet 
verenigd worden.
.

VISSPEL “Bubbels” 
Bij afgifte bon en aankoop 
van 1 visbeurt:
Gratis geschenk

De bons zijn niet geldig tijdens dagen 
met verminderd tarief en mogen niet 
verenigd worden.

VISSPEL “Lierse 
Zwaantjes” (aan café 
De Linde)  
Bij afgifte bon en aankoop 
van 1 visbeurt:
Gratis geschenk
De bons zijn niet geldig tijdens dagen 
met verminderd tarief en mogen niet 
verenigd worden.

BAZOOKASPEL  

Bij afgifte bon en aankoop 
van € 5: 1 extra bal
Bij afgifte bon en aankoop 
van € 10: 2 extra ballen
Bij afgifte bon en aankoop 
van € 15: 3 extra ballen
Bij afgifte bon en aankoop 
van € 20: 4 extra ballen

De bons zijn niet geldig tijdens dagen 
met verminderd tarief en mogen niet 
verenigd worden.

JAARMARKT, 
dat betekent ook kermis! 
Hier vind je enkele kortingsbonnen die je 
kan inruilen bij kermisattracties. V.U. college van Burgemeester en Schepenen, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst
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VRIJDAG 4 oktober 2019
20 uur: Jaarmarktconcert in zaal Steenberg

Koninklijke Katholieke Harmonie De Breydelzonen,  Koninklijke 
Katholieke Harmonie Verbroedering en Koninklijke Fanfare De 
Rupelgalm, geven samen het beste van zichzelf  in een swingend 
jaarmarktconcert. Het publiek wordt verwend met hapjes. De inkom is 
gratis en de opbrengst van de dranken is ten voordele van het goede 
doel: jeugdbeweging  AKABE TOETERTOE biedt kinderen met een 
handicap elke zondagnamiddag een fijne vrijetijdbesteding  in hun 
lokalen in de Kloosterstraat.     

Zaal Steenberg, Molenbergstraat 113.

ZATERDAG 5 oktober 2019

GROTE KERMIS OP DE MARKT

GRATIS PARKEREN: speelplaats school Sleutelhof 
van 9 tot 20 uur – bewaakt tot 16 uur.
Gratis fietsenparking in de Molenbergstraat (vlakbij het busstation)

10 uur:  Officiële opening van de jaarmarkt met 
wandelorkest ‘The Streetwalkers’

10 - 13 uur:  Veetentoonstelling

Kleinvee , pony’s en ezeltjes – Kerkplein Schoolstraat
Landbouwpaarden en rijpaarden – Kerkstraat
Kom kijken naar het monsteren van de paarden 
tussen 10.30 en 12 uur en kom allerlei info over 
de paarden te weten! (niet bij regen)  - Schoolstraat
Runderen - Statiestraat

10 – 13 uur: ‘Proevertjes’ in de bib met Opendeurdag 
 Bib, Markt 5
 
Kom gratis proeven van zelf bereide Italiaanse hapjes om je in de 
stemming te brengen voor onze kookworkshop dit najaar!

Wil je een gratis ritje op de molen of in de botsauto’s ? Speel mee met 
de kinderzoektocht die je verder in deze krant vindt en breng je ingevuld 
formulier voor 13.00 uur binnen in de bib. Iedere deelnemer krijgt 
hiervoor een jeton voor op de kindermolen of de botsauto’s!
 Uit de juiste antwoorden op de vragen van de zoektocht worden nog 3 
winnaars uitgeloot. 

10.30 – 13.30 uur:  Gratis kinderanimatie
Veerstraat , Korte Vissersstraat en Peperstraat

Zeepbelleninstuif:   reuzenzeepbellen maken, zeepbellen blazen uit 
hun handen, zeepbellen in zeepbellen blazen, of gewoon zelf leuke 
reuzenzeepbellen toveren uit hun zeepbellen stokjes... Plezier voor alle 
leeftijden. 

Grime- en kapsalon Roodvonk:  Grimeurs toveren je in een mum van 
tijd om in een tijger, een piraat, ... .
Breng meteen ook een bezoekje aan het aanpalende kapsalon om je 
haar te laten opsteken, versieren, kleuren voor 1 dag ,..

Ballonplooier Tyno: breng een bezoekje aan deze ballonkunstenaar, 
leer de knepen van het ballonplooien en krijg je kunstwerkje mee.

Wiewieneke: vrolijkt het parcours op met schlagers voor jong en oud 

Houten molen: Zet je ouders in beweging , laat je draaien op de houten 
mallemolen, want deze molen werkt enkel met man/vrouwkracht. 
 

PROGRAMMA

Als schepen voor evenementen mag ik trots een vernieuwde jaarmarkt aankondigen. Het 
feestweekend zal bestaan uit een cocktail van verschillende ingrediënten: kermis, braderij, 
animatie, sport en muziek. We trachten met een vernieuwd parcours wandellussen te creëren 
in het dorpscentrum waarop steeds wat te beleven valt.
Nieuw dit jaar is onder meer  het tentoonstellen van het kleinvee op het kerkplein, een meer 
centrale plaats op het jaarmarktparcours.  Een deel van de Vissersstraat wordt onderdeel van het 
parcours en zal plaats bieden aan foodtrucks met verschillende gastronomische specialiteiten. 
Ook de Peperstraat wordt gevuld met animatie voor jong en oud. Op vrijdag nodigen we je uit 
op een jaarmarktconcert met luchtige live muziek in zaal Steenberg. Toegang is gratis. 

Op zaterdag zijn het vooral de horeca, handelaars en lokale verenigingen die samen met het 
lokaal bestuur de jaarmarkt maken. Dankzij hen is er een cultureel aanbod met tentoonstellingen 
en animatie op verschillende locaties. Op zondag kunnen wielerliefhebbers genieten van 
de wedstrijd voor elite en beloften zonder contract, georganiseerd in samenwerking met de 
Dijlespurters. Het vuurwerk vormt de kers op de taart en brengt de Rumstenaren samen aan de 
visput Hoop op Beet, waar om 20 uur de eerste pijlen worden afgeschoten en knallen te horen 
zijn. Welkom op de jaarmarkt !

Geert Van der Auwera   Schepen Evenementen

Beste Rumstenaar,
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WEGWIJZER
1. Zaal Steenberg – Café Volkshuis
2. Molenbergstraat
3. Atelier Schavaebou - Statiestraat
4. Gemeentelijk Park ’s Herenbeemden 
5. Markt – Kerkstraat
6. Bibliotheek 
7. Parochiale Kring – Veerstraat
8. School Ter Doelhagen
9. GC Home Van der Taelen – Visserstraat
10. Schoolstraat
11. Visvijver “Hoop op beet” 
12. Veerstraat 
13. Korte Vissersstraat
14. Brandweerpost Rumst
15. Peperstraat

Waar parkeren?
 

Gratis parkeren 
op zaterdag en zondag van 9 tot 20 uur 
op de speelplaats van school Sleutelhof.
 

Gratis fietsenparking:
- Zaterdag in de Molenbergstraat, vlakbij het busstation
- Zondag aan visput “Hoop op beet”

WEGWIJZER JAARMARKT RUMST 2019
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10 - 16 uur:  Braderij
 Molenbergstraat en Veerstraat

10 – 16 uur:  Foodtrucks – verschillende smaken en 
specialiteiten worden voorgeschoteld

 Vissersstraat

10 – 16 uur:  Oldtimers – bewonder een twintigtal 
wagens uit de jaren ’70.  De lak en het 
chroom van onze oldtimers zal geblonken 
zijn,  pure nostalgie

 Molenbergstraat  

10 – 18 uur De Rumstse brandweer stelt zijn deuren 
open en geeft demo’s

 Brandweerpost, Steenberghoekstraat   

Optredens
   
10.30 – 13.00 uur: Optreden De Raddi’s (muziekband) – deze 

populaire muziekgroep van eigen bodem 
brengt klassiekers, meezingers en een 
sfeervol  optreden op het podium aan de 
Parochiale Kring

 Veerstraat
 Organisatie: Café Parochiale Kring

13.30 – 16 uur: Live-muziekoptreden:   Charmezanger 
Ronny Lee zingt  bekende covers op het 
podium aan de Parochiale Kring. Wie zingt 
mee?

 Veerstraat
 Organisatie: Café Parochiale Kring

Tentoonstellingen 

Alle onderstaande tentoonstellingen kunnen gratis bezocht worden 
tijdens de jaarmarkt. 
    
Kunsttentoonstelling -  door De Kunstkamer 13 
Olie- en acrylverfschilderijen , tekeningen - selectie van werken met 
verschillende materialen, workshop schilderen en tekenen. 
Op de Markt in de buurt van de bib. 
Zaterdag, 10 - 18 uur

Beelden van vroeger en nu - door 
Geschiedkundige kring Rumesta
Van diverse locaties in Rumst en Terhagen plaatst Rumesta beelden 
van nu en vroeger naast mekaar. Ontdek mee hoe het uitzicht van 
beide gemeenten in een periode van 100 jaar grondig is gewijzigd, hoe 
gebouwen en industrie zijn verdwenen en hoe er andere voor in de 
plaats zijn gekomen. 
Gemeenteschool  Ter Doelhagen, Doelhaagstraat 4 
Zaterdag, 9 – 17 uur 
Zondag, 10 – 17 uur 
www.rumesta.be

53ste Fotosalon – door Cineclub Rumst
Meer dan 100 kleur en zwart/wit foto’s waaronder talrijke prijswinnaars 
op nationale en internationale fotosalons
GC Home Van der Taelen, zaal Nete, Vissersstraat
Zaterdag, 10 - 21 uur
Zondag, 10 - 18 uur
www.cineklubrumst.be  

Beeldende kunst en schilderijen - door Kunstkring Lazernij   
Aquarel, schilderen op zijde, olieverf/acryl, kalligrafie, vrije grafiek, ook het 
vrije atelier  komt aan bod -  selectie van de werken van het voorbije jaar.
GC Home Van der Taelen, zalen Dijle en Rupel, Vissersstraat
Zaterdag, 10 - 18 uur
Zondag, 14 - 18 uur
www.lazernij.be

Cultuurcafé – door Davidsfonds Rumst 
De deelnemende exposanten tonen een selecte keuze aan werken 
en hun vaardigheden in hout draaien, keramiek, gekleurd glaswerk, 
hoeden ontwerpen,  papier-maché, grafisch werk, kalligrafie, keramiek 
beschilderen, collage en aquarel – te koop: originele posters en 
wenskaarten - boeken en CD’s, uitgegeven door het Davidsfonds. 
Parochiale Kring, Veerstraat 46
Zaterdag 10 - 18 uur
Zondag 13 - 17 uur
www.davidsfonds-rumst.be

Expo met werken van cursisten- door vzw Schavaebou, 
Door het jaar heen zijn er cursussen tekenen en schilderen, 
bloemschikken, couture, kruiden en yoga. Kom eens kijken op deze 
interessante locatie in het voormalige cinemagebouw tegenover het 
busstation.
Lokaal Schavaebou, Statiestraat 5 
Zaterdag 10 - 18 uur
Zondag 14 - 18 uur
www.schavaebou.com

ZONDAG 6 oktober 2019
GROTE KERMIS OP DE MARKT

GRATIS PARKEREN: speelplaats school Sleutelhof 
van 9 tot 20 uur 
Gratis fietsenparking aan visput “Hoop op beet”
Tentoonstellingen: zie programma zaterdag

14.30 uur:  Wielerwedstrijd “ Herdenkingsprijs Ludo 
De Bruyne “ voor Elite en beloften. 

Afstand: 115 km – vertrek: café Volkshuis 
Inschrijving vanaf 13 uur: zaal Steenberg
Aankomst (omstreeks 17.30 uur): ter hoogte van café Parochiale Kring
Organisatie: De Dijlespurters i.s.m. Gemeentebestuur  Rumst

14.30 uur:  Livemuziek op het parcours

20 UUR: GROOT VUURWERK  

bij visvijver “Hoop op beet”

Met gezellige kraampjes op het marktplein.

Hapjes en drankjes verzorgd

door lokale jeugdverenigingen.
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PEUTERS, KLEUTERS: voor jullie is er een 
TEKENWEDSTRIJD (voor geboortejaar 2014 en jonger)
Wil je een gratis ritje op de kindermolen? Wil je ook nog kans maken op een prijs?
Maak dan hieronder een mooie tekening of kunstwerkje over de jaarmarkt in  Rumst. Vul je gegevens 
hiernaast ook in. Je tekening mag je op zaterdag 5 oktober komen afgeven in de bibliotheek, Markt 5, 
tussen 10 en 13 uur.
Uit de inzendingen kiest een jury de 3 allermooiste uit, deze worden beloond met een prijs. 

Vind gemeente Rumst op:
            “Gemeente Rumst” – “Bib Rumst” – “Jeugd Rumst”

            @Gemeente_Rumst

            @Gemeenterumst      #instarumst

www.rumst.be 

V.U. College van Burgemeester en Schepenen, Kon. Astridplein 12, 2840 Rumst

Kinderzoektocht
Wil je een gratis ritje op één van de kermisattracties? Wil je ook nog kans maken op een prijs?

Neem dan deel aan onze kinderzoektocht van de jaarmarkt!
Weet jij onderstaande vragen op te lossen over de jaarmarkt? Vraag hulp aan de verschillende 
kramen, de bibliotheek, je ouders, de dieren!
Je ingevuld formulier mag je op zaterdag 5 oktober komen afgeven in de bibliotheek, Markt 5, tussen 10 en 13 uur.
En dan belonen we je graag met een gratis ritje op één van de kermisattracties!

Vraagjes
Vink het juiste antwoord af of vul je antwoord in! 

1. Welke kleuren hebben de botsauto’s?
…………………………
…………………………
…………………………

2. Hoelang mag je boeken uitlenen in de bibliotheek?
 Tip: Vraag het aan een medewerker in de bib.

 2 dagen
 3 weken 
 4 weken

3. Hoe heet de man die op de jaarmarkt beeldjes maakt uit houten boomstronken?

………………………………………………………………………………………………………

4. Welke kermisattractie staat niet op de kermis? 
 Botsauto’s
 Reuzenrad
 Bazookaspel

5. Hoeveel kilometer gaan de renners fietsen op zondag 6 oktober om 14u30? 
 Tip: Zoek het antwoord in dit boekje.

 55 km
 115 km
 240 km

6. Hoeveel geitjes tel je op de jaarmarkt?
…………………………
…………………………
…………………………

………………………………………………………………………………………………………

7. In het NAVO spellingsalfabet worden de letters vervangen door woorden. Spel  
“RUMST”  volgens dat alfabet ?

 Tip: Er ligt een weetjesboek in de bibliotheek

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

8. Welke 2 rivieren vloeien samen in de Rupel nabij “de Drie Rivieren” ?
 Tip: Er staat een bord met het gemeenteplan tegenover de bib

………………………………………………………………………………………………………

9. Hoe heet de ballonplooier?
 Pyno
 Dyno 
 Tyno 

10. Welke boomsoort staat nabij de paardenmolen en het eendjeskraam?
 Tip: Waar kan je hier in de buurt  je dorst lessen?

………………………………………………………………………………………………………

Klaar?
Kom je formulier binnenbrengen in de bibliotheek, Markt 5! 
Als je alle antwoorden hebt ingevuld, krijg je naar keuze een jeton voor de kindermolen of botsauto’s.
Als je alle antwoorden correct hebt beantwoord, ding je bovendien nog mee naar een prijs. 

IK DOE MEE AAN DE KINDERZOEKTOCHT! 
Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de wedstrijd.

Naam..................................................................................................................................................
Geboortejaar ......................................................................................................................................
Adres ..................................................................................................................................................
Postcode ............................................................. E-mail ...................................................................
Gemeente ........................................................... GSM-nr.  ...............................................................

Geraak jij tot aan de jaarmarkt?

IK DOE MEE AAN DE TEKENWEDSTRIJD! 
Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de wedstrijd.

Naam..................................................................................................................................................
Geboortejaar ......................................................................................................................................
Adres ..................................................................................................................................................
Postcode ............................................................ E-mail ....................................................................
Gemeente .......................................................... GSM-nr.  ................................................................

NEEM FOTO’S OP 
DE JAARMARKT 

EN TAG ONS MET 

#INSTARUMST


