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Persbericht
Grote Kermis & Jaarmarkt in Sint-Agatha-Berchem
3, 4 & 5 september 2016
Kermisattracties van 2 tot 7 september 2016

Op naar een feestweekend in Sint-Agatha-Berchem
De eerste dagen van september zijn in Sint-Agatha-Berchem rijk gevuld met feesten!
Op 3, 4 & 5 september worden in Sint-Agatha-Berchem de traditionele Grote kermis en Jaarmarkt
gehouden.
Op vrijdag 2 september om 19u30 wordt de aftrap voor het feestweekend gegeven met de vernissage van
de tentoonstelling « De 4 elementen » met 80 Berchemse kunstenaars en genodigden. De feestavond
wordt opgeluisterd door het duo Latino Swing Mac 2.
Vanaf zaterdagochtend, 3 september, palmt de rommelmarkt de straten van de gemeente in, met meer
dan 300 rommelaars. Het hele rommelmarktparcours wordt opgevrolijkt met muzikale en feestelijke
animaties: Wiewieneke, de zingende Gentenaar met zijn bakfiets, de Fanfakids en hun ritme en percussie
en Sax à fond, een groep van 12 saxofonisten uit Namen. Op zaterdag, van 9u tot 18u zijn er demonstraties
en ontmoetingsmomenten met de Berchemse verenigingen in de J.-B. Vandendrieschtstraat. En voor het
4de opeenvolgende jaar, de Dogs’ Festival van 10u tot 17u in het Saint-Moulinpark met het traditionele
hondenconcours, de wedstrijd voor « de best geklede of verklede hond », maar ook een begeleide
wandeling.
Op zondag 4 september om 10u, stelt onze specialist Dhr Benoît Schoonbroodt een art-decowandeling
voor (vertrek aan de feestzaal). Rond 12u30, biedt men een breugeliaans buffet op de parking van het
gemeentehuis (reservatie verplicht). De muzikale animatie wordt verzekerd door de groep Sweet 16 strings
(jazz manouche).
Eveneens op 3 & 4 september: herdenking aan de bevrijding van
Aan de Oude Kerk: tentoonstelling, legerkamp en parade van voertuigen uit WOII.
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Maandag 5 september van 12u tot 19u houdt Sint-Agatha-Berchem jaarmarkt in de straten van de
gemeente. Muzikale en feestelijke animaties: rondreizende chansonniers Le Trimarant, paardenshow van
François Lespes rond het thema van Mexico en Zorro op de Esplanade van de Oude Kerk, DJ Caltagirone, …
Het volledige programma, inclusief alle animatie en festiviteiten, vindt u terug op de Berchemse website
www.berchem.brussels rubriek “Evenementen”.
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