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Tekening door Marie uit Sint-Lenaarts
Wij, als Unizo-bestuur van Sint-Lenaarts, in samenwerking met de plaatselijke markt
en de gemeente Brecht stellen u graag de 4de 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

MARKTKRAMER IN DE KIJKER
Naam? Koekenkraam Bhatti Brothers
Wat? Koeken en snoep
Wie? Ahmed Bhatti
Sinds wanneer? 2005
Waar? Markten van Sint-Lenaarts, Turnhout, Westerlo

D

E koekenkraam is al vele jaren een vaste waarde op deze markt. Je ziet er
elke keer opnieuw, zowel jong, als oud lekkere koeken en snoep kopen aan
een voordelige prijs. Kortom dit is de ideale plek om veel lekkers te kopen.

Wist je dat wij als Unizo al een paar keer beroep hebben gedaan op snoep van deze
marktkraam? De zakjes snoep die we hebben uitgedeeld tijdens de promo van het
Marktgazetje waren gevuld met lekker snoep van De Bhatti Brothers.

Je kan deze familie zelfs 2 keer spotten op de markt. De textielkraam op het einde van
de markt is ook van de familie Bhatti. Je kan er een mooie blouse met bijpassende
broek kopen aan scherpe prijzen. Je ziet dus, het marktleven zit in deze familie gebakken.

Wist je dat zij al meedoen aan het Marktgazetje sinds het begin in 2016?
Op de komende feestdagen mogen zeker geen snoepjes en koeken ontbreken, daarom
staan in deze editie 2 bonnen van de Bhatti Brothers voor een gratis pak koeken bij
aankoop van min. € 10,00.

Zoek ook naar hun bonnen in dit Marktgazetje
Deze is geldig op donderdag 04 en donderdag 11-10
en 27-12 en 03-01-2019

ALGEMENE INFO SINT-LENAARTS

Wil je ook blijven genieten na de zomer?
Trek dan je wandelschoenen aan en laat je inspireren door de wandelbrochure
Brecht.
Of neem deel 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.

Het wandelnetwerk Kempense Hoven garandeert kilometers wandelen langs knooppunten.
Tip ! Wist je dat je net als in de Kooldries-Hoofsweer ook in domein de Leeuwerk vogels kunt
spotten langs de kindvriendelijke kijkwand? Neem een verrekijker mee voor extra ontdekkingen.
Je kunt het domein betreden langs de Groenstraat.

Noteer zeker de Heksentocht in je agenda op 27 oktober voor een avondje griezelplezier met (grotere) kinderen, familie en vrienden. Verdubbel je plezier en kom zelf
ook verkleed. Verplicht inschrijven vanaf september. Deze keer spookt het in domein
de Noenheuvel (vertrek bij firma Luyckx) in Brecht.
De Smoutebollentocht lokt wandelaars uit heel Vlaanderen. Kom zelf ontdekken
waarom op 16 december in feestzaal de Eikel. Je kan kiezen uit verschillende afstanden en op de korte wandeling organiseert Toerisme Brecht een leuke familiezoektocht.
Buurtvereniging Steynhoeve organiseert op 24 december haar geleide ‘fakkeltocht’
van ongeveer 6 km doorheen de Brechtse Heide. Deze kerstwandeling wordt gevolgd
door een stemmige middernachtmis. Iedereen is welkom. Inschrijven op voorhand is
niet noodzakelijk. Bijeenkomst aan hoek Ringlaan/Kampdreef, vertrek om 22.00u
stipt. Voorzie aangepast kledij en schoeisel.
Kik en Eek zijn opnieuw de attractie voor kinderen tijdens de Kerstlichtjestocht in
Brecht centrum. Deze editie kunnen deelnemers vrij vertrekken vanaf 17.30u. en individueel onderweg antwoorden zoeken om Kik en Eek te bevrijden! Voor kinderen van
3 tot 9 jaar, begeleid door ouders, maar ook grote broer en zus zijn welkom. Verplicht
inschrijven vanaf oktober.
Meer info :
Info Toerisme Brecht, Gemeenteplaats 1, Brecht. 03 660 28 30
www.toerismebrecht.be

Toerisme@brecht.be

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

Kleipikkersfestival
Op vrijdag 27 juli was het weer zover, het jaarlijkse Kleipikkersfestival. Dit jaar was
het zalig weer. De drank en het eten vloeide rijkelijk. Opnieuw stonden meerdere
handelaars in de Kerkstraat, waar je verschillende attenties kreeg en waar de kinderen op het grote springkasteel van Unizo konden springen. Zelfs je stem kon je
laten horen op de stand van Jongerenkoor Akkoord, daar kon de luidste stem een
gratis geschenkenmand winnen. De kinderen konden zich uitleven op de kermis
terwijl de ouders op de markt konden snuisteren tussen allerei spulletjes. Het was
alweer een geslaagde editie.

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: Unizo Sint-Lenaarts, Tuinwijk
2 bus 11, 2960 Sint-Lenaarts. Meespelen kan tot 30 december 2018. Uit alle inzendingen wordt 1 winnaar getrokken die een streekproductenmand wint ter waarde
van € 25,00.

1 - Welke school ligt in de marktzone?
2 - Bij wie moet je op de markt zijn voor wenskaarten?
3 - Wie zorgt ervoor dat alles op de markt goed verloopt?
4 - Tijdens de vakantie kon je op stap met Kik en …?
5 - Wie was de vorige marktkramer in de kijker?
6 - Waar moet je zijn voor een gratis kerstbroodje?
7 - Wat is de naam van de schoenenwinkel in de Kerkstraat?
8 - Waar moet je terecht voor lekkerbekjes?
9 - Ken jij nog de partner van Ken op de markt?
10 - Welk evenement gaat door op 26 december?
Tip ! De markt

WAT STAAT ER NOG OP HET PROGRAMMA

Kerstpret
Tweede kerstdag, iedereen voldaan van de gezellige familiefeesten, tijd om
eens gezellig samen in de koude te komen staan, met een lekkere frisse jenever of een kom warme soep of chocomelk. Op 26 december 2018 vanaf
18u kan u genieten van een vleugje muziek rond de knetterende vuurkorven.
Unizo Sint-Lenaarts trakteert u op een gratis drankje (t.w.v. 1 bonnetje) bij
aankoop van 10 bonnetjes. Zie de bon in dit Markgazetje.
(enkel originele bons zijn geldig, geen afgedrukte of kopieën)

Belangrijke data 2018

Dag van de klant

zaterdag 6 oktober 2018

Kerstpret

woensdag 26 december 2018

FSMA : 38582A-cB

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 - Jan Wouters, Tuinwijk 2 bus 11, 2960 Sint-Lenaarts
Redactie: Jan Wouters, Andy De Witte en Leen Smouts
Vormgeving: Andy De Witte

