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Persbericht 

 
Sint-Agatha-Berchem onthult haar programma voor de eindejaarsfeesten  

 

 
 
Het cyclus Vier jaargetijden concerten, dat in de lente ingewijd werd, gaat voort met een 
herfstoptreden. Het Officieel Feestcomité organiseert een derde concert op 30 november vanaf 12u.   
 
Na de drummers uit Doornik in de lente, de rockgroep Million Dollar Sunrise in de zomer, onthaalt 
het OFC deze keer de ‘Royal Cercle Musical Saint-Georges de Montzen’. Gecreëerd in 1924, dit 
harmonisch ensemble, onder de leiding van Dominique Habets, telt een dertigtal muzikanten.  
 
Het (gratis) concert is voorzien in de Bronnentuin op het Schweitzerplein en wordt afgesloten met 
een gezellig aperitief.   
 
Ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten organiseren het gemeentebestuur en het Officieel 
Feestcomité hun traditionele Kerstmarkt, een uniek moment van gezelligheid en ontmoeting. Op 12, 
13 en 14 december ontvangen de veelvuldige exposanten de bezoekers in het kerstdorp, vóór het 
gemeentebestuur. 
 
Op de agenda van deze 19de editie : 40 kerstkramen met cadeaus en lokale producten, allerlei 
animaties voor alle leeftijden. 
 
Op vrijdag 12, vanaf 17u, starten de festiviteiten met crea-workshops voor de kinderen. Tussen 17u 
en 18u brengt het kerstkoor Les Moussaillons kerstliederen. Carla Dance, die we allen kennen voor 
haar overweldigende energie, geeft daarna een zumba-demonstratie en wordt om 19u gevolgd door  
Nicolas Di Santi en zijn "Crazy covers". De rest van de avond wordt door de Koek Sound Band en hun 
hits van de afgelopen 30 jaar geanimeerd.  
 
Op zaterdag 13  (evenals op zondag) zijn er verschillende kindercrea-workshops tussen 14 en 19u 
voorzien. Tot grote vreugde van de jongsten brengt Bob Alan de tovenaar zijn voorstelling om 
15u30. Om 17u, is er een optreden van Maria D. en haar "France en chansons" en om 20u vertelt 
Million Dollar Sunrise de Rockgeschiedenis.   
 
Op zondag 14 start de dag om 12u in muziek dankzij Symbiose de Noël, een blazersensemble met 
muzikanten van de Franstalige en Nederlandstalige academies onder leiding van Joseph Criquillion. 
Om 14u animeert Andrea Caltagirone de traditionele ‘ thé dansant’ – op een streepje 
accordeonmuziek – voor de liefhebbers van 7 tot 77 jaar en om 17u30 sluit het Vie Nouvelle koor de 
dag af.  
 
Om de feestelijke sfeer in de straten van de gemeente te verlengen trekt de Kerstman op 20 
december vanaf 10u langs de Berchemse handelaars om hun trouwe klanten en hun kinderen met 
een kleine attentie te verrassen. Wanneer en waar de stoet voorbijkomt, wordt uitgehangen bij de 
handelaars.   
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En ook dit jaar – zoals sinds 2007 – kunnen de handelaars deelnemen tot de actie « rode loper en 
kerstboom ». Tenslotte is er de wedstrijd « Wie heeft zijn kerstboom het mooist versierd ? » die vijf 
laureaten onder de deelnemende handelaars die hun kerstboom mooi en origineel versieren op een 
verrassing zal trakteren.  
 
 

 
Voor het volledige programma van de eindejaarsfeesten in Sint-Agatha-Berchem, ga naar : 

www.berchem.net 
 
 
 
 
 
Contactpersonen : 
 
Michael VANDER MYNSBRUGGE  
Schepen Handel en Festiviteiten 
Tel. : 02/464.04.78.  
mvandermynsbrugge@1082berchem.irisnet.be 
 
Mireille WALSCHAERT 
Verantwoordelijke dienst Communicatie 
Tel. : 02/464.04.85 - GSM : 0493/74.26.73 
mwalschaert@1082berchem.irisnet.be 
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