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Persbericht 

Op naar een feestweekend in Sint-Agatha-Berchem 
10 & 11 juni 2017 

Kermisattracties van 8 tot 14 juni 2017 

 
Dit weekend van juni is rijk gevuld met festiviteiten in Sint-Agatha-Berchem!  

Op zaterdag 10 juni wordt de aftrap van het feestweekend gegeven met de traditionele rommelmarkt van 
7 tot 18u. Het hele rommelmarktparcours wordt opgevrolijkt met muzikale animaties: eerst, van 12 tot 
15u, met La Planche à Jazz, een Dixielandgroep, en daarna, tot 17u, met Deluxe, een hiphopgroep 
samengesteld uit jonge Brusselse kunstenaars die zich overgeven aan New Style, Beat Box, Rope Skipping, 
Trix en Stunt (acrobatie).   

Van 10u30 tot 12u30 gidst de Berchem’s Music Band fanfare de mandatarissen naar de opening van de 
Lentekermis vanuit de feestzaal. Het openingsaperitief wordt geschonken aan de Oude Kerk waar een 
mooie fototentoonstelling plaatsvindt.  

Tijdens deze tentoonstelling met als naam « Berchem, een ongewone reis », die in de Oude Kerk op 
zaterdag 10 juni en zondag 11 juni voor het publiek open is, neemt François Van Laeken de bezoekers mee 
voor een ongewone reis naar diverse vakantiebestemmingen.   

Op zondag 11 juni nodigt het Officieel Feestcomité u uit voor een wandeling langs alle foto’s van de 
tentoonstelling van François Van Laeken via een 4 km lang parcours. “Susse”, agent 15 van het feestcomité 
laat iedereen kennismaken met de uitvergrote foto’s die in acht verschillende plaatsen van de gemeente 
opgesteld staan. Vertrek om 10u30 aan de feestzaal (Koning Albertlaan 33). 

Eveneens zondag is er de tweede oldtimer autotocht. Het startschot wordt om 9u aan de feestzaal 
gegeven en, na een parcours van ongeveer 90 km, worden de deelnemers aan het CCJ voor een barbecue 
en de prijsuitreiking onthaald. De barbecue is opgeluisterd door de Running Clowns, die de grootste hits uit 
de jaren zestig en seventig brengt.   

Van 14u30 tot 17u brengt de groep Lawen Stark and the Slide Boppers tevens een live concert aan de hoek 
tussen de Kortestraat en de Kerkstraat. Deze Belgische groep die in 2006 werd opgericht door vier 
rockabilly passionati, voert ons terug naar de roots van de rock ’n roll met inspirerende nummers van 
Amerikaanse pioniers zoals Elvis Presley, Carl Perkins, Sonny Burgess of Johnny Horton. 

Tot slot vindt men de kermisattracties op het Schweitzerplein, in de Soldatenstraat, op het Koning 
Boudewijnplein en op het Sint-Agathavoorplein, en dit tot en met woensdag 14 juni.  

Het volledige programma, inclusief alle animaties en festiviteiten, vindt u terug op de Berchemse website 
www.berchem.brussels rubriek “Evenementen”. 

 

http://www.berchem.brussels/


 
 

 
 

 

Meer weten? 
 
 
Mireille Walschaert,  
Verantwoordelijke dienst Communicatie - Huis van Participatie – Handel en festiviteiten 
Tel. : 02/464.04.85 
GSM : 0493/74.26.73 
mwalschaert@berchem.brussels 
 
 
Michaël VANDER MYNSBRUGGE,  
Schepen voor Handel en Festiviteiten 
Tel. 02/464.04.75  
GSM : 0491/62.56.60.  
mvandermynsbrugge@berchem.brussels 
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