
 
 
 
 

Le 9 december 2016 

Persbericht: 
 

De gemeente Sint-Agatha-Berchem onthult haar programma voor de eindejaarsfeesten 

 
Het is een traditie sinds nu 20 jaar in Sint-Agatha-Berchem… de Kerstmarkt van het gemeentebestuur 
en het Officieel Feestcomité, een gezellig moment onder vrienden en met familie om de kerstsfeer 
op te snuiven.  
 
Op 16, 17 en 18 december zullen diverse exposanten de bezoekers in de kerstdorp aan de 
administratieve site van de gemeente onthalen.   
 
De 21ste editie van de kerstmarkt wordt in een compleet nieuw jasje gestopt: nieuwe 
feestverlichting, nieuwe blokhutten, diverse kinderactiviteiten, nieuwe exposanten en ambachtslui 
en een gevarieerd muziekaanbod.  
 
Dit jaar stelt de Berchemse kerstmarkt een muzikale reis rond de wereld voor. Op vrijdagavond om 
18u brengt Maria D. een internationaal repertoire met zowel hedendaagse als hits uit de jaren zestig. 
Om 20u30 speelt de groep Movimento di Rock een rock and roll repertoire. 
 
Zaterdag om 18u15 brengen de vijf muzikanten van verschillende horizonten van de groep Makufaté 
muziek met West-Afrikaanse invloed in een mix van traditie en modernisme met akoestische en 
elektronische instrumenten in een gerichte en originele popuitvoering.  
Later in de avond, brengt de groep Koek Sound Band met zijn zeven muzikanten en zangers de 
mensen aan het dansen op de beste covers; een repertoire van klassiekers, rock en pop, met een 
latino tintje.   
 
Op zondag 18 om 12u biedt de Franstalige muziekacademie een overzicht van de mooiste 
kerstklassiekers. Daarna nodigt de Carla Dance Company iedereen uit om te bewegen op het ritme 
van de Zumba.   
Andrea Caltagirone, de Italiaanse vermaarde crooner, zorgt voor een geanimeerde namiddag die we 
samen al zingend en dansend doorbrengen op de tonen van de mooiste melodietjes. 
 
Zondag 18 om 14u is de parochiekerk het unieke decor van een kerst- & jaarwendeconcert met de 
gospelzangen van ZO! Gospel Choir.  

Het kinderkerstfeest 
 

Doorheen het weekend zijn verschillende activiteiten specifiek voor de kinderen voorzien: de 
Kerstmanhuis (bezoek aan de Kerstman en familiekiekje), de kabouterworkshop, het kerstcircus met 
zijn springkasteel. Zaterdagnamiddag (uitsluitend) vertellen Roxane en Selle de mooiste 
kerstverhalen en avonturen uit het land van de Kerstman. Daarna is er Splash, de kinderdisco-
animatie rond de kerstboom. En op zondag neemt de paardenkoets van de Kerstman de kinderen 
mee voor een rondrit in een koets getrokken door twee Brabantse trekpaarden.   
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De feesten in alle veiligheid 

Vooraleer ze naar onze festiviteiten komen zijn de bezoekers – om veiligheidsredenen – uitgenodigd 
om hun rugzakken (en grote handtassen) thuis te laten.   
 
Om de kerstsfeer in de straten van de gemeente verder te zetten brengt de paardenkoets van de 
Kerstmaan op 17 december van 12u tot 16u een bezoek aan de Berchemse handelaars en geeft de 
Kerstman cadeautjes aan hun trouwe klanten en de kinderen.  
 
En zoals ieder jaar – sinds 2007 – worden de gevels van de handszaken die het wensen met een rood 
tapijt en een kerstboom versierd.   
 
Prettige eindejaarsfeesten aan allen toegewenst… 
 

 
Volledig programma op: berchem.brussels 
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