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Perscommuniqué 

 

Feestelijke maand mei in Sint-Agatha-Berchem 
 
 
Op 21 en 22 mei houdt de gemeente haar Lentekermis. Op zaterdag 21 mei om 7u wordt met de 
rommelmarkt het startschot gegeven. Heel de dag worden er straatanimaties opgezet met onder 
meer de officiële opening met de fanfare van Berchem's Music Band, van 10u30 tot 12u30.  
 
Nieuw dit jaar : het hiphopgroep "De Luxe" zal de straten van de rommelmarkt  doorkruisen. Her en 
der houden ze halt aan kruispunten waar ze je mee laten genieten van hun cultuur en hun talenten, 
van 14u tot 17u. De dansers brengen een hiphop die eigen is aan de zogenaamde stadscultuur.  
Hiphop brengt diverse stijlen samen waaronder breakdance, locking (bij deze stijl gaat het erom je 
beweging heel even vast te houden, te ‘locken’ om dan weer net zo snel verder te dansen), popping 
(door spieren in je armen, benen of lichaam even aan te spannen kun je het effect creëren dat je 
lichaam ‘popt’), tutting (de nadruk bij deze techniek ligt vooral op het gebruik van de vingers en 
handen) of krumping (de meest agressieve dansstijl van het hip hop genre. Krachtig om je heen slaan 
en op de grond stampen zijn allemaal krumping dansbewegingen). Kom mee genieten van dit 
verrassende schouwspel. 
 
Vanaf 14u brengt het project "Ode aan Lyoba" van Carré Curieux (eveneens aanwezig tijdens Visueel 
Festival op 25 juni) een koe en een man uit de stad met pak en das.   
 
Vanaf 19u30 wordt het centrum van Sint-Agatha-Berchem opgeluisterd door de vermaarde fanfare 
van de RWDM die de reuzen Raymond Goethals, uit Koekelberg, en voormalig Burgemeester Victor 
Guns en zijn echtgenote Charlotte, uit Berchem begeleidt.  
 
Om 22u zal op de Bronnentuin een mysterieuze ontmoeting plaatsvinden tussen filmische klanken en 
bezwerend vuur: "Mondria". Deze voorstelling bevat heel wat hoogstaande vuurtechnieken, 
waaronder vuureten, vuurspuwen, palm vuur, fire-fly, poi, vuurstaf... En dit allemaal gebracht in een 
zeer mystieke sfeer… 
 
Voor de allereerste keer organiseert het Officieel Feestcomité op zondag 22 mei een heuse 
Oldtimerrally. Vanaf 9u kun je de auto's bewonderen aan het GC De Kroon (J.-B. 
Vandendrieschstraat 19). Rond 9u30 wordt het startschot gegeven voor een schitterende en 
idyllische tocht langs Vlaams- en Waals-Brabant. Rond 13u30 worden de deelnemers terug verwacht 
en wordt er overgegaan tot de prijsuitreiking. Voor de liefhebbers van muziek uit de jaren 60 en 70 
brengen de Running Clowns vanaf 14.15 uur de hits en knallers van de rockjaren (vrije ingang). Het 
live concert wordt rond 17.30 uur afgesloten.  
 
 
Het hele weekend lang is er ook in de Oude kerk de tentoonstelling “Vier kunstenaars drie 
continenten, twee raakvlakken - tussen Verona, Shangai en Dakar". Vier schilders (Laurence Turina, 
Djibril Niang, Bei-An Cao en Ming-Xin Wen) zullen hun werken op drie verschillende plaatsen ("Rêves 
et réalité" Groot-Bijgaardenstraat 300, Oude Kerk en "De Viool") tentoonstellen. 
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En tenslotte, zeker te vermelden : de kermisattracties zullen van 18 tot 25 mei in de gemeente 

aanwezig zijn. 

 

Feesten, ook met de buren 
De week daarop, op vrijdag 27 mei, is het de Dag van de buren!  
 
Vandaag de dag is het soms makkelijker om met iemand aan de andere kant van de wereld te 
communiceren dan 'dag' te zeggen aan je buurman. Ook dit jaar heeft de gemeente beslist om haar 
schouders mee onder lokale initiatieven te zetten met logistieke steun aan de verschillende wijken 
van Sint-Agatha-Berchem die hun Dag van de Buren in de steigers willen zetten. Het aantal 
deelnemers wordt jaar na jaar groter. Deze keer tellen we niet minder dan 20 feesten! 

   

Voor meer informatie over de festiviteiten surf naar: www.1082berchem.brussels 

                                         
 
Contactpersonen: 
 
Joël RIGUELLE 
Burgemeester en Schepen van Cultuur 
joel.riguelle@1082berchem.irisnet.be 
 
Michaël VANDER MYNSBRUGGE 
Schepen van Festiviteiten 
T.: 02/464 04 78 – 0491/62 56 60 
mvandermynsbrugge@1082berchem.irisnet.be 
 
Stéphane TELLIER 
Schepen van Participatie en Wijkleven 
0473/21.82.28 
stellier@1082berchem.irisnet.be  
 
Mireille WALSCHAERT   
Verantwoordelijke Dienst Communicatie  
T.: 02/464 04 85 - 0493/74 26 73 
mwalschaert@1082berchem.irisnet.be 
  
 


