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Wij, als Unizo-bestuur van Sint-Lenaarts, in samenwerking met de plaatselijke markt
en de gemeente Brecht stellen u graag de 1ste editie van dit jaar voor, van het
“Marktgazetje”.
U kan het “Marktgazetje” ook vinden online via www.marktgazetje.be of via onze
facebookpagina: Marktgazetje.

KORTINGSBONNEN BINNENIN

BEWAAR MIJ!
WELKOM OP ONZE MARKT!

DE MARKT

PRAKTISCH

Parking?
•

Parkeergelegenheid tegenover de Leonardusschool aan het voetbalveld en aan
het “Centrum”. Dit is beide op wandelafstand.

•

Parkeren in de Dorpsstraat is ook toegestaan in de daarvoor voorziene plaatsen. Let op “blauwe zone” (parkeerschijf) voor parkeerplaatsen vlakbij de markt!

•

Aan alle parkeergelegenheden zijn plaatsen voor mindervaliden voorzien.

Openbaar vervoer?
De lijn

(Brecht - Rijkevorsel - Merksplas - Oud-Turnhout) stopt aan de halte kerk.

De lijnen
J.Cardijnlaan. Dit is 500 meter van de markt.

stoppen aan de halte

WEETJES IN DE KIJKER
Er is een nieuwe marktkramer bijgekomen. Met name B&B Kaas, Waar je vanaf heden
een lekker sneetje kaas kan kopen voor tussen de boterham.

Op vrijdag 2 november 2018 hebben we afscheid moeten nemen van Marleen van
Looveren. Bij ons beter bekend als de goedlachse verkoopster van de wafelkraam aan
café De Willem Tell. Wij danken iedereen die het rouwregister heeft getekend op de
markt.

Op maandag 10 juni 2019 is er weer de jaarlijkse jaarmarkt en de processie in SintLenaarts. Deze wordt gevormd aan de Leonardusschool en vertrekt aan brug 9 om zo
naar de Dorpsstraat te trekken. Er zullen weer ongeveer 450 figuranten aan deelnemen.

. Een kleine maand later is de Sint-Jacobskermis er ook weer bij. Deze loopt van 26 juli
tot 28 juli 2019.

ALGEMENE INFO SINT-LENAARTS

Wat te doen
Nu de koude dagen gepasseerd zijn, is het de ideale tijd om al wandelend
onze gemeente te verkennen. In Sint-Lenaarts wandel je o.a.:

•
•

Het Kleipikkerspad (6 km) start bij het parkje voor de pastorij, Dorpsstraat 19.
Het Steenbakkerspad (9 km) start bij Brug 9, Heihoefke.

Volg de bewegwijzering die bestaat uit zeskantige stickers met pijl en de naam van de
wandeling.

•

De smaak te pakken? Deze en nog 12 andere wandelingen vind je terug in de wandelbrochure Brecht (5 euro).

•

Op zoek naar inspiratie voor kinderfeestjes of familiewandelingen ? Het boek ‘Op
stap met Kik en Eek’ (7,50 euro) bevat o.a. een spannend verhaal over de boomstamkoffer in de kerk van Sint-Lenaarts. Kik en Eek hebben ook een doeboek met
leuke opdrachten en een boeiend verhaal over een vliegende baron (5 euro).

Te koop bij Toerisme Brecht, Gemeenteplaats 1, Brecht. 03 660 28 30
www.toerismebrecht.be
Je kan ook nog tot 31 maart 2019 deelnemen aan het Onderox wandelfestival, waarbij je
een horecazaak kiest als startpunt van een uitgestippelde wandeling en onderweg opdrachtjes uitvoert. Ideaal voor groepen of families. Bovendien maak je kans op mooie prijzen.
Natuurliefhebbers komen zeker aan hun trekken in het gemeentelijk natuurdomein de
Leeuwerk dat je bereikt via de Groenstraat of natuurgebied Kooldries-Hoofsweer waarvan
de ingang langs de Paepestraat ligt. Kenmerkend voor deze natuurgebieden zijn de kleiputten vanuit het steenbakkersverleden. Wandel
zeker tot de laatste grote plas in de Paepestraat om ongemerkt vogels
te observeren (met of zonder verrekijker) langs de kijkwand. Ook in de
Leeuwerk kun je achter een kijkwand wintergasten spotten. Voorzie
wel aangepast schoeisel zoals stevige wandelschoenen of laarzen.
Deze gebieden zijn niet geschikt voor wieltjes.
Wie graag wandelt in het gezelschap van een natuurgids kan terecht bij Natuurpunt,
VMPA of bij natuureducatief centrum ’t Kerkuiltje. Dit is sinds 2000 gevestigd in de oude
pastorij, Dorpsstraat 19, en kan op aanvraag bezocht worden in groepsverband of met je
klas. Je vindt er een permanente didactische natuurtentoonstelling over de Kempen. Vrijwilligers zijn nog steeds welkom om het centrum mee draaiende te houden. Info: René
Strijbos, 03 313 91 21

ALGEMENE INFO WEKELIJKSE MARKT
Bij zon, regen, koude, hitte of wind, de marktkramers van onze wekelijkse markt,
verwelkomen je met evenveel plezier:

WAAR?


In de Kerkstraat te Sint-Lenaarts

WANNEER?


Elke donderdagvoormiddag

TIJDSTIP?


Telkens tussen 08:00u en 12:30u

INFO
Voor meer informatie over de markt kan u steeds terecht bij de marktleider:
Dienst lokale economie en landbouw
Marktleider Sabine Van Eester
Gemeentehuis (2de verdieping)
Gemeentepark 1, 2960 Brecht
Tel: 03 660 25 65
Email: Sabine.vaneester@brecht.be

EVENEMENT IN DE KIJKER

Kerstpret
Tweede kerstdag was het weer Kerspret. Ook dit jaar was er weer een talrijke opkomst. Iedereen was aan het nagenieten van kerstavond. De warme chocomelk en
de jenever gingen weer vlot binnen. Dit alles met op de achtergrond een vleugje
muziek rond de knetterende vuurkorven.

Winnaar Woordzoeker
Het antwoord op de woordzoeker was “KERKSTRAAT”. Uit de vele antwoorden is Erna Kuyps uit Sint-Lenaarts als winnaar uit de bus gekomen.
Zij wint een streekproductenmand ter waarde van € 25,00.

Nieuwsjaarreceptie op de Markt
Op 17 januari 2019 trakteerde de gemeente Brecht naar jaarlijkse traditie
de bezoekers van de markt op een lekker drankje.

WOORDZOEKER
Vul deze woordpuzzel in. Alle antwoorden kan je terug vinden in alle edities van het
Marktgazetje. Nadat je alle woorden hebt ingevuld, kan je in de gele vakjes van boven naar beneden een woord vinden. Stuur ons dit via e-mail op naar info@marktgazetje.be of via post op het volgende adres: Marktgazetje, Tuinwijk 2 bus
11, 2960 Sint-Lenaarts. Meespelen kan tot 30 april 2019. Uit alle inzendingen wordt 1
winnaar getrokken die een streekproductenmand wint ter waarde van € 25,00.

1 - Welke ……..kermis vindt plaats op zondag 9 en maandag 10 juni 2019 ?
2 - Bij …. Meeus kon je een gratis drankje krijgen bij de nieuwjaarsdrink.
3 - Bij café de ….. krijg je voor € 3,00 een lekkere koffie met cake.
4 - Bij Beenmode Y&J krijg je 10 % korting op de … Debert wandelsokken.
5 - Bij welke B&B kan je terecht met een bon uit het Marktgazetje?
6 - Zou hij dit jaar ook komen op pasen?
7 - Wat krijg je bij de vishandel op de markt bij afgifte van je bon?
8 - Welke Brothers staan 2 keer op de markt?
9 - Welke jaargang is momenteel lopende van het Marktgazetje?
Tip ! De kermis

WAT STAAT ER NOG OP HET PROGRAMMA

Lente actie Unizo
Van 29 april t.e.m. 12 mei 2019 loopt de jaarlijkse Lente actie van Unizo
weer. Verzamel op uw stempelkaart 4 stempels van 4 verschillende deelnemende handelaren en win mooie prijzen. De stempelkaarten kan je verkrijgen bij de deelnemende handelaars, deze herken je aan de affiche die aan
de winkel hangt.

.

Uw foto op de voorpagina
Daar wij een beetje door onze voorraad zijn van de foto’s op de voorpagina.
Willen wij een oproep doen aan de bezoekers van de Markt om een originele
foto te maken en ons door te sturen. Zodat we deze op de volgende editie
kunnen gebruiken. Je kan deze doormailen naar info@marktgazetje.be tot
12 april 2019.

Belangrijke data 2019

Lente Actie

vanaf 29 april t.e.m.12 mei 2019
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GEVOLMACHTIGDE AGENT

ALLE VERZEKERINGEN
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Dorpsstraat 66

e-mail: info@mend.be

Tel: 03-313 65 36

2960 Sint-Lenaarts

website: www.mend.be

Fax: 03-313 68 41

Bestuursleden Unizo gezocht
Wij zijn op zoek naar enthousiaste zelfstandigen die ons willen vervoegen als
bestuursleden en die ons met toffe ideeën kunnen versterken. Om zo onze
afdeling nog verder uit te bouwen en onze zelfstandigen te ondersteunen.
Voel jij je geroepen? Laat ons iets weten via info@unizo-sint-lenaarts.be

v.u. Unizo Sint-Lenaarts - Lisse Mertens, Kerkstraat 11, 2960 Sint-Lenaarts
Redactie: Jan Wouters, Andy De Witte en Leen Smouts
Vormgeving: Andy De Witte

