
Winterkriebels 
in Rijkevorsel

Kerstvieringen
Kerstavond 24 december 20.00 uur Kerstwake in St.-Willibrorduskerk

22.00 uur Kerstwake in St.-Jozefkerk 
 daarna warme chocomelk verzorgd door de chiro

beide vieringen opgeluisterd door koor

Kerstdag 25 december  9.30 uur Eucharistie in St.-Jozefkerk
10.00 uur Eucharistie in kapel Achtel

 beide vieringen opgeluisterd door koor

 11.00 uur Kerstgezinsviering in St.-Willibrorduskerk

Het Schapentheater
In december en januari staat er in het Schapenhof weer 
schapentheater op het programma. Sjokoo en Piztolet 
beleven samen met Boer Boer en juffrouw Porcelein een 
nieuw avontuur in hun tweede voorstelling ‘WORST’. Maak 
kennis met Big Biffie en Kroket die een oplossing zoeken 
voor hun probleem. Kom zeker kijken hoe het afloopt! 
Voor meer nieuws en kaartenverkoop, kijk op 
www.schapenhof.be.

Winterwandeling/Kribbelen
VVV-Toerisme Rijkevorsel stippelt een winter-
wandelparcours uit langs de Rijkevorselse 
kerststallen. Langs rustige, landelijke wegen 
ontdek je Rijkevorsel. Niemand houdt je 
tegen om het parcours met de fiets af te 
leggen. Vanuit elke kerststal kan vertrokken 
worden. Flyers worden ter beschikking 
gelegd in de kerststallen en aan de infobalie 
in het gemeentehuis.

Op zondag 28 december te 18.00 vertrekt 
een begeleide winterwandeling aan de molen. 

Met deze wandeling wil de VVV en het 
gemeentebestuur de buurtwegen in onze 
gemeente in de kijker zetten.

Ontdek samen met ons de kleine, soms ver-
geten, weggetjes die onze gemeente rijk is.

VVV-Toerisme Rijkevorsel besteedt veel zorg aan de 
kerstwandelingen. Ook over de veiligheid is nagedacht. 
Toch blijft elke wandelaar zelf verantwoordelijk 
voor zijn of haar veiligheid. Wij aanvaarden geen 
aansprakelijkheid.

Driekoningenzingen
Op 6 januari vieren we Driekoningen. Driekoningen is van oorsprong een christelijke feestdag, 
waarbij herdacht wordt dat de drie wijzen uit het Oosten, na het volgen van een heldere ster, 
aankwamen in Bethlehem om er de pasgeboren Jezus te begroeten.

Eén van de meest gekende tradities verbonden aan Driekoningen is ongetwijfeld het 
driekoningenzingen. In een aantal Rijkevorselse cafés wordt dit jaar gezongen voor het goede 
doel door VVV-Toerisme Rijkevorsel i.s.m. de cultuurraad. 

Nieuwjaarsdrink
VVV-Toerisme Rijkevorsel nodigt alle “Rijkevorselaren” uit op de jaarlijkse nieuwjaarsdrink met 
gratis appelbol of worstenbrood. Kom samen met familie en vrienden nieuwjaarswensen 
uitwisselen en klinken op 2015.

Inschrijven is verplicht, formulieren af te halen en binnen te brengen aan de infobalie in het 
gemeentehuis, dit ten laatste op 31 december.

Vrijdag 9 en zaterdag 10 januari 2015
Molenterrein, Looiweg

Kerstboomverbranding
Op zaterdagavond 10 januari 2015 vanaf 18.30 uur is iedereen van harte welkom op de kerst-
boomverbranding die wordt georganiseerd door F.C. Sint-Jozef S.K. op hun terreinen gelegen 
langs de Zuiderdijk. 

Cadeautips !
Nog op zoek naar een Veussels eindejaarscadeau? Kom gerust eens langs aan de 
infobalie in het gemeentehuis. Cadeaubonnen zijn altijd leuk om te krijgen. De VVV 
verkoopt bonnen van € 5 en € 20 te besteden bij de Rijkevorselse handelaars.

Of wacht dacht je van een fles Veusseltje dat zowel bij mannen als bij vrouwen in de 
smaak valt?
Geschenkmanden kunnen naar ieders wens en budget samengesteld worden.

VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel
Tel. : 03/340.00.12 (00)
e-mail : vvv.toerisme@rijkevorsel.be

De infobalie is open: 
ma : 9.00 tot 12.00 uur
  13.30 tot 19.30 uur
di tot en met do : 9.00 tot 12.00 uur
  13.00 tot 16.00 uur
vrij : 9.00 tot 12.00 uur



Kerststal Vaerevelden
De buurtbewoners van de wijk Vaerevelden zijn trots op hun bijzondere kerststal. De gebruikte 
materialen zijn afkomstig uit een oude Rijkevorselse steenbakkerij. Een ezel, schapen en pluimvee 
maken deze sobere kerststal compleet. Deze kerststal bezoeken kan vanaf 13 december tot en 
met 9 januari.
De werkgroep kerststaldrink Vaerevelden nodigt iedereen uit voor een aangenaam samenzijn 
met optreden van “A Christmas Carol”.
Zaterdag 27 december
Vanaf 15.00 uur

Kerststal Achtel
Mooie zelfgemaakte kerststal naast de kapel van Achtel met levende dieren. ’s Avonds is deze 
eenvoudige kerststal stemmig verlicht. De beelden, gekapt uit eiken hout, door Jos Janssens, 
geboren en getogen in Achtel, maken de kerststal uniek.
De kerststal is te bezichtigen vanaf 13 december tot 10 januari.

Kerststal Dorp
Naast de Sint-Willibrorduskerk in het centrum staat naar jaarlijkse gewoonte een mooie kerststal 
in typisch Kempische stijl opgesteld. De kerststal wordt bevolkt met levende dieren. Ook de 
prachtige beelden die het kerstverhaal uitbeelden, zijn een blikvanger.
De kerststal is dagelijk geopend vanaf 15 december tot en met 7 januari van 9.00 tot 21.00 uur.
Kom mee genieten van een hartverwarmende borrel op vrijdag 26 december van 14.00 tot 
21.00 uur.

Kerststal Sint-Jozef
In Sint-Jozef Rijkevorsel, vlak naast de Sint-Jozefkerk, vind je een eenvoudige maar mooie 
kerststal. Deze kerststal kun je bezichtigen vanaf 14 december tot en met 9 januari en is 
dagelijks verlicht.

Raamschilderingen Asterweg
Voor het 7de jaar op rij worden de ramen in de Asterweg beschilderd met prachtige winter-
taferelen van de hand van kunstenaar-buurman Jef Geens. Kom dit bekijken en bewonderen! 
De Kersttent (huisnr. 7) zet de deuren open voor een gezellige babbel en een drankje  
op 14, 20, 21, 25, 26, 27, 28 december en 3 en 4 januari vanaf 14.30 uur en op 31 december 
van 9.00 tot 16.00 uur.

Kersttafereel 
aan de molen

Passeer ook eens langs het molenterrein. 
Wie goed rondkijkt, ontdekt daar zeker een 
mooi kersttafereel. 
De molen zelf kan je bezoeken 
op zondag 14 december.

www.stenenbergmolen.be

Ontsteking van de 
kerstverlichting

Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef nodigt, 
in samenwerking met het gemeentebestuur, 
de bevolking uit op de feestelijke ontsteking 
van de kerstverlichting.

Zondag 7 december
Van 19.00 tot 21.00 uur
Dorpsplein centrum

Kerstmarkt
Het molenterrein is een unieke plaats voor een kerstmarkt.
Hobbyisten, verenigingen, middenstanders,… 
stellen zich voor. Gezellig rondslenteren, op zoek 
naar dat ene speciale kerstcadeautje, familie en 
vrienden ontmoeten, samen genieten van een 
warm, sterk drankje, een hartig hapje, samen zingen 
met de SmarTones, samen dansen op de muziek van 
A Christmas Carol met 
op de achtergrond onze 
molen.

Zondag 14 december
Vanaf 13.00 uur
Molenterrein, Looiweg

Winterklanken!
Met Music Emotions Symphonic Pop 
Orchestra probeert VVV-Toerisme Rijkevorsel 
ook dit jaar de kerk vol te spelen. 
Vorig jaar hoorden we menigeen zeggen 
“prachtig, groots, indrukwekkend, kippenvel-
momenten”.

Het spreekwoord “dit klinkt als muziek in de 
oren” is hier zeker van toepassing.
Als repertorium wordt gekozen voor film-
muziek, popmuziek, musical, samen met een 
vleugje klassiek.
Speciale gasten tijdens dit concert zijn de 
Alpenhoornvrienden. De klanken van dit 
wel zeer speciale muziekinstrument, de 
alpenhoorn, zullen door de kerk galmen.
De kerk wordt voor één avond een waar 
muziekpaleis.

Zaterdag 20 december
20.00 uur
Sint-Willibrorduskerk
Inkom: € 5 (reserveren verplicht, kaarten 
verkrijgbaar aan de infobalie in het 
gemeentehuis of op de kerstmarkt)

Winterwauwelvuur
Jeugdhuis De Wauwel neemt in alle gezelligheid afscheid van 2014 en verwelkomt 2015 al 
wauwelend. Samen gezellig rond de vuurkorf met een tas verse soep, warme choco, glühwein 
en nog veel meer!

Zaterdag 20 december
Vanaf 19.00 uur
Parking naast de Sint-Willibrorduskerk


