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Persbericht 

Grote Kermis & Jaarmarkt op 30, 31 augustus en 1ste september  

Kermisattracties van 28 augustus tot 4 september  
 

Dit weekend van 30-31 augustus en 1ste september is nogmaals rijk gevuld met festiviteiten in Sint-Agatha-

Berchem!  

De traditionele Grote Kermis en Jaarmarkt worden dan gehouden. 

Grote nieuwigheid voor dit jaar: in tegenstelling tot de vorige edities gaat de Jaarmarkt dit jaar door op 

vrijdag 30 augustus in plaats van de eerste maandag van september. Uurrooster: van 14u tot 20u (non-food) 

of 21u (food). 

De jaarmarkt wordt gecombineerd met de traditionele vrijdagmarkt zodat de eendagsbezoekers een groter 

aanbod wordt aangereikt. Heel wat handelaars en ambachtslui hebben hun aanwezigheid bevestigd en 

bieden de bezoekers een rijk aanbod producten aan.   

De markt bevindt zicht op het Schweitzerplein, en in de Soldatenstraat, het Saint-Moulinpark en de Dr Ch. 

Leemansstraat. Straatanimatie voorzien.  

Sluiting van de avond (rond 20u30) met een straatspektakel (acrobatie met vuur) door de groep Moving Fire 

Arts. 

De Grote Kermis start met de officiële opening van een tentoonstelling van schilders uit Sint-Agatha-

Berchem en omgevingen rond het thema Wielersport. De tentoonstelling wordt op vrijdag 30 augustus om 

18u30 officieel geopend en wordt verder het hele weekend van 10 tot 18u in gemeentelijke feestzaal 

voorgesteld. 



Vanaf zaterdagochtend, 1ste september, palmt de rommelmarkt de straten van de gemeente in. Het hele 

rommelmarktparcours wordt opgevrolijkt met muzikale en feestelijke animaties, met o.a. de parade van 

Mickey en Minnie van 12u tot 15u. Daarna is het de beurt aan de Bûûmdroegers van de Meiboom, van 15u 

tot 17u, die de Brusselse folklore ten top vertegenwoordigen.  

De verenigingen onthalen de bezoekers in het « verenigingsdorp » vóór GC de Kroon (Vandendrieschstraat) 

van 11u tot 18u.   

Op zondag 1ste september van 10 tot 17u wordt het 7ste Dogs’ Festival ter hoogte van het Saint-Moulinpark 

(CCJ – Dr Ch. Leemansstraat 8) gehouden.  

De editie 2019 wordt uigebreid met tal van standjes: hondenfotograaf, verzorgingsproducten, halsbanden 

en lijnen, penningen, hondentrimmer, club voor Nordic Walking met hond, IT-platform rond honden en nog 

zoveel meer.  

Tenslotte zijn de kermisattracties van 28/08 tot 04/09 aanwezig op het Schweitzerplein, in de 

Soldatenstraat, op het Koning Boudewijnplein en op het Sint-Agathavoorplein.   

Het volledige programma, inclusief alle animaties en festiviteiten, vindt u 

terug op de gemeentelijke website www.berchem.brussels rubriek 

evenementen 

 

Meer weten? 
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