
MARKTGAZETJE 
JRG. 4 - Editie 2 - 2019 

Wij, als Unizo-bestuur van Sint-Lenaarts, in samenwerking met de plaatselijke markt 

en de gemeente Brecht stellen u graag de 2de editie van dit jaar voor, van het 

“Marktgazetje”. 

U kan het “Marktgazetje” ook vinden online via www.marktgazetje.be of via onze 

facebookpagina: Marktgazetje. 

Driemaandelijks  

KORTINGSBONNEN BINNENIN 
 

BEWAAR MIJ! 

WELKOM OP ONZE MARKT! 



DE MARKT 

 

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 plaat-

sen. 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                                                                                      stoppen aan de halte  

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

 

PRAKTISCH 





WEETJES IN DE KIJKER 

De Paashaas was ook dit jaar weer van de partij op de wekelijkse markt. Alle 

kinderen kregen lekkere paaseitjes tijdens de paasvakantie. 

 

 

 

 

 

 

 

Het is een traditie dat als er carnaval in het dorp is, Unizo een lekkernij uitdeelt 

aan alle verklede kinderen. Ze kregen een lekker speculaasje gebakken door 

Bakkerij Tiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog een  kleine maand en het is Sint-Jacobskermis. Deze loopt van 26 juli tot 

28 juli 2019. 





 

 

Het fietsseizoen zit volop in de pedalen. 

Klassiekers als het Kleidabberspad en de Jan vander Nootroute blijven populaire rou-

tes. Je kan deze gratis downloaden op www.toerismebrecht.be.  

Maar ook de fietsroute WOI-II ‘Om nooit te vergeten’ is de moeite waard in dit herden-

kingsjaar. Te koop bij Toerisme Brecht, Gemeenteplaats 1, Brecht. Heb je zelf een 

verhaal te delen of voorwerp te tonen gelinkt aan WOII? Neem dan contact met 

toerisme Brecht in het kader van herdenkingsactiviteiten. 

Gaat je voorkeur uit naar het fietsknooppuntennetwerk? De fietskaart Kempen biedt 
kilometers trappen in onze regio. 
 

Van april tot en met september kun je bovendien deelnemen aan: 

De fietszoektocht ‘Speurneuzen op de fiets’ garant voor 42 kilometer trappen van op-
dracht naar opdracht tussen Brecht en Oelegem. In het boekje zitten ook enkele ho-
recabonnen. 
Te koop voor 5 euro bij Toerisme Brecht, Gemeenteplaats 1, Brecht.  
 
De Onderox fietsroute Brecht die start bij horecazaak de Kolonie (www.dekolonie.be). 
Je betaalt hiervoor ter plaatse 5 euro (drank met huisproevertje inbegrepen) bij het 
vertrekpunt. Onderweg los je enkele eenvoudige vragen op en na inlevering van je 
deelnemingsformulier bij het vertrekpunt maak je kans op een waardebon. Indien je 5 
verschillende Onderox fietsroutes laat afvinken op je spaarkaart kun je een mooie 
prijs winnen. 
 
 

Hou je van historische activiteiten?  
 
Kom dan zeker op Pinkstermaandag naar de Sint-Leonardusprocessie. 
Groepen kunnen het hele jaar een gidsbeurt in de Sint-Leonarduskerk aanvragen.  
 
Noteer alvast 10 september, want dan stopt de Bevrijdingscolonne van 09.00 tot 
10.00u. in Brecht met opmerkelijke historische voertuigen. Aansluitend voorzien we 
een tentoonstelling en randanimatie.  
 
In het Bevrijdingsweekend 28-29 september kun je deelnemen aan gegidste acti-
viteiten in heel Brecht. Verplicht vooraf inschrijven. Meer info www.toerismebrecht.be 
 

 

 

ALGEMENE INFO SINT-LENAARTS 

http://www.toerismebrecht.be




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 

 

Feestdagen? 

 Op 15 augustus (Onze Lieve Vrouw Hemelvaart)  gaat de markt gewoon 

door. 

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 

ALGEMENE INFO WEKELIJKSE MARKT 



EVENEMENT IN DE KIJKER 

Ontbijtmanden ten voordele van Neos Brecht 

Op 5 mei heeft Unizo Sint-Lenaarts maar liefst 100 mensen blij gemaakt met een lekkere 

ontbijtmand, die persoonlijk aan huis werd geleverd. Dit allemaal voor het goede doel! Wij 

danken alvast Slagerij Verstappen, Bakkerij Tiny en feestzaal L’Artisjok, zodat Unizo € 

600,00 kan overmaken aan Neos Brecht. 

 

 

 
Winnaar Woordzoeker 

Het antwoord op de woordzoeker was “PROCESSIE”. Uit de vele ant-

woorden is Fons Van den Keybus uit Sint-Lenaarts als winnaar uit de bus 

gekomen. Hij wint een streekproductenmand ter waarde van € 25,00.  



WOORDZOEKER 
 

        Vul deze woordzoeker in. Alle antwoorden kan je terug vinden in alle edities van het 

Marktgazetje. Nadat je alle woorden gevonden hebt, kan je in de gele vakjes van 

links naar rechts alle letters invullen die je nodig hebt. Daarna weet je het te zoeken 

woord. Stuur ons dit via e-mail op naar info@marktgazetje.be of via post op het vol-

gende adres: Marktgazetje, Tuinwijk 2 bus 11, 2960 Sint-Lenaarts. Meespelen kan tot 

30 juli 2019. Uit alle inzendingen wordt 1 winnaar getrokken die een streekpro-

ductenmand wint ter waarde van € 25,00.  

1 - Wat kan je naast lederwaren en handtassen ook nog kopen bij Yolande? 

2 - Bij welke marktkramer kan je bedrijfskledij kopen? 

3 - Bij welke café krijg je voor € 3,00 koffie met cake? 

4 - Naam van de schoenenwinkel in de Kerkstraat? 

5 - Op welke dag is het markt in Sint-Lenaarts? 

6 - Pasen valt altijd op een ….. 

7 - Bij bakkerij Van ….. in de Dorpsstraat. 

8 -  Bij … Y&J kan je wandelsokken kopen. 

9 - Bij welke marktkramer krijg je dubbele klantenbons? 

10 - Het Café in de Kerkstraat noemt Willem ….? 

11 - Wanneer trakteert Unizo kinderen op iets lekkers in februari? 

 
Tip ! We zoeken een ? 



WAT STAAT ER NOG OP HET PROGRAMMA 

Belangrijke data 2019  

 

 

Sint-Jacobskermis  vanaf 26 juli t.e.m.28 juli 2019 

 

Weekend Van De klant  5 en 6 oktober 2019 

 

 

 

  

 

Processie 

Op maandag 10 juni 2019 is er weer de jaarlijkse jaarmarkt en de processie in Sint-

Lenaarts. Deze wordt gevormd aan de Leonardusschool en vertrekt aan brug 9 om 

zo naar de Dorpsstraat te trekken. Er zullen weer ongeveer 450 figuranten deelne-

men. 

 

 

 

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 

30 juli 2019. 



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 

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 

 

 


