
 

 
 

26 november 2018 

 

Persbericht: 
 

Kerstmarkt in Sint-Agatha-Berchem 
 

 
Het is nu sinds meer dan 20 jaar een traditie in Sint-Agatha-Berchem… de Kerstmarkt van het 
gemeentebestuur en het Officieel Feestcomité, een gezellig moment onder vrienden en familie om 
de kerstsfeer op te snuiven.   
 
Op 14, 15 en 16 december zullen diverse exposanten de bezoekers onthalen…   
 
Voor deze 23ste editie zal de Markt zoals vorig jaar op het Sint-Agathavoorplein geplaatst worden 
met een veertigtal blokhutten. Naast de culinaire geneugten vinden jullie diverse kinderactiviteiten, 
nieuwe exposanten en ambachtslui en een gevarieerd muziekaanbod. We zullen ook een grote 
feesttent op het Koning Boudewijnplein installeren. Deze zal natuurlijk verwarmd en versierd 
worden. Men vindt er een bar en hoogkwalitatieve optredens.  
 
Vanaf vrijdag om 16u is de Kerstmarkt 2018 toegankelijk voor het publiek. De officiële opening vindt 
plaats om 20u (drink). Een eerste muzikale animatie wordt u om 20u30 met de groep ‘Lawen Stark 
And The Slide Boppers’ voorgesteld.  Vier muzikanten, met een hart voor rock-‘n-roll pakken uit met 
een rockrepertoire uit de periode 1955 – 1965 en niet te vergeten : een hele rist ballades, 
instrumentale hits en songs uit de kerstdoos.  
 
Zaterdag starten de animaties met een goochelact « The Blue » van 15u tot 17u, zonder het bezoek 
aan de Kerstman (met familiekiekje voor het fotoboek) te vergeten. Twee nieuwe muzikale 
animaties worden u aangeboden; ten eerste, van 17u tot 19u een optreden van Nicolas Brouckaert 
die onder andere de grote hits van Mike Brant, Goldman, Claude François, Balavoine, … zingt, en ten 
tweede van 19u30 tot 21u30 de groep « Koek Sound Band », 7 muzikanten en zangers boordevol 
talent brengen het publiek aan het dansen met een gevarieerde repertoire waarbij klassieke rock en 
pop worden afgewisseld met Latinodeuntjes en ook Brel en Seal aan hun trekken komen. Het 
programma gaat om 22u door met een animatieshow door de Brusselse brandweer en tenslotte, 
van 22u30 tot 1u, een muzikale dansavond met hits uit de jaren 80-90.  
 
Zondag tussen 12u en 13u verwachten we de Kerstman motorrijders in de omgeving van de Markt.  
Van 13u tot 14u brengt de muziekacademie de grote kerstklassiekers. De leerlingen van de Carla 
Dance Company komen dan van 14u tot 15u op het podium met een zumbademonstratie. Vanaf 
15u, nieuwe ontmoeting met de Kerstman (en familiekiekje voor het fotoboek). En om het 
animatieweekend mooi af te ronden zingt de Gospelkoor Sainte-Anne een prachtig repertoire van 
16u tot 17u.   
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Dit jaar organiseren we opnieuw de Kerstactie bij de handelaars. Alle handelaars hebben de 
mogelijkheid om hun voorpui en raam met een kerstboom en/of een vitrostatische stikker met de 
boodschap “Prettige feestdagen” te versieren.   
 
 
 
 

Prettige eindejaarsfeesten… 
 

 
 

Volledig programma ook op: www.berchem.brussels 
 
 

Contactpersonen: 
 
Michaël VANDER MYNSBRUGGE 
Schepen van Festiviteiten 
Tel.: 02/464 04 75 – GSM: 0491/625 660 
mvandermynsbrugge@berchem.brussels  
 
Mireille WALSCHAERT 
Verantwoordelijke Dienst Communicatie 
Tel.: 02/464.04.85 - GSM: 0493/74.26.73 
mwalschaert@berchem.brussels  
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