
MARKTGAZETJE 
JRG. 3 - Editie 3 - 2018 

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

en de gemeente Brecht stellen u graag de 3de 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 





MARKTKRAMER IN DE KIJKER 

Naam? Sublimix 
 

Wat? Bouillons, soepen, kruidenmixen en sausen 
 

Wie? Lieselotte Van Der Veken  

   

Sinds wanneer? Gestart in 2002 

 

Waar? Markten van Sint-Lenaarts, Peer, Mol, Bilzen en Heren-

tals 
 

E broer van Lieselotte is zaakvoerder van Sublimix, ze heeft via hem de mi-
crobe ook te pakken. Ze was al gepassioneerd bezig met koken. Daardoor 
was de stap snel gezet om  te werken met de producten van    Sublimix. 

In 2002 heeft ze dan besloten om als marktkramer de markten af te gaan. Het sociaal 
contact vind ze geweldig, alsook de blije gezichten van  de mensen die tevreden zijn 
over de producten. 

Mensen kunnen steeds bij Lieselotte terecht voor een degelijke uitleg. Ze vindt het zeer 

leuk en fun om lekkere gerechtjes en advies mee te geven aan de klanten. 

Benieuwd naar haar producten? Je kan haar vinden op de markt aan de linkerzijde ter 

hoogte van de kerk. Elke donderdag staat er ook een lekker soepje of smakelijk dip-

sausje klaar om te proeven. Een stop meer dan waard zou ik zeggen. 

D 





Zomeren en genieten in Brecht 

Ook deze zomer valt er weer heel wat te beleven in Brecht: 
 
 
De  biedt voor haar 5-jarig bestaan een uniek kwartetspel aan, 
 
 bij aankoop vanaf 15 euro toeristische producten. Wie de lussen van deze belevenisvolle route 
nog niet gefietst heeft: een aanrader voor wie houdt van een ritje langs natuur, cultuur en 
strips. Meer info op www.striproute.be 
 
Zin in een leerrijke en plezante rit ? Probeer onze fietszoektocht uit waaraan je kan deelne-
men van mei tot en met september. Je trapt en zoekt over een afstand van 20 km met als cen-
trale thema de geschiedenis van Brecht. Deze zomer met horecakortingsbonnen, kinderop-
drachten en een leuk gadget voor iedereen die zijn boekje terug inlevert. Wie achteraf nog 
meer wil weten over de geschiedenis van Brecht kan in het fonkelnieuwe boek van Erf-
goedconsulente Kim Decombes duiken. 
 
Naar jaarlijkse gewoonte kun je van april tot en met september ook een fietsroute met opdrach-
ten aanvatten van het Onderox fietsfestival. Starten kan in Brecht bij de nieuwe zaak ’t Zoet 
Moment in de Lessiusstraat waar je ook je deelnameformulier aanschaft. 
 
Kunstzinnig langs kanaal Dessel-Turnhout-Schoten? Fiets mee en ontdek het verhaal achter 
het kanaal tijdens de nieuwe fietsroute ‘vaART’ met gratis app izi.travel, route: vaART. Pik 
onderweg een leuk terrasje mee of picknick mét uitzicht op het water. 
 
Fietsers kunnen ook op 26 augustus hun hart weer ophalen tijdens Fietshappening de Scha-
kel. Je kan kiezen uit verschillende afstanden op maat van je conditie of fiets. Vertrekken doe 
je in Brecht bij de Pompiershut tijdens de opendeurdag van de Brandweer en in Sint-Lenaarts 
bij de Bokkenhut aan de Eester.  Meer info op www.schakel.be 
 
Gaat je voorkeur uit naar het fietsknooppuntennetwerk? De fietskaart Kempen biedt kilome-
ters trappen in onze regio.  
 
In juli kan je elke maandagavond meezingen tijdens de Parkhappening. Je komt er zeker be-
kenden tegen terwijl je geniet van een fris drankje.  
 
Cultuurliefhebber ? Neem zeker een kijkje in het vernieuwde   tijdens 

Open Monumenten Dag op 9 september. 

Vervelen je kinderen of kleinkinderen zich tijdens de vakantie? Zoek dan inspiratie in Op stap 
met Kik en Eek voor een leuke interactieve wandeling met een historisch tintje. Of laat ze op-
drachten maken in het Kik en Eek Doeboek rond Baron de Caters en zijn vliegdroom. 
 
Wees er snel bij om je plaats te reserveren voor de heksentocht op 27 oktober aan de Noen-
heuvel (bij firma Luyckx). Inschrijven kan vanaf september. 
 
 

Meer info en verkoop/inschrijvingen: 

 

Info Toerisme Brecht, Gemeenteplaats 1, Brecht. 03 660 28 30  Toerisme@brecht.be (geen 

inschrijvingen per mail !) www.toerismebrecht.be 

 

 

 

ALGEMENE INFO SINT-LENAARTS 

http://www.schakel.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 

 

 

 

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 

Lente actie 

Dit jaar ging de Lente actie Back To Basics. Met andere woorden de stempelactie 

was er weer. Om kans te maken op één van de waardebonnen van €12,50, had je 

een volle spaarkaart nodig, met 4 stempels van 4 verschillende deelnemende han-

delszaken. De onschuldige hand van Lisse, van het bestuur, heeft de 60 gelukkige 

winnaars getrokken uit alle volle spaarkaarten. Deze worden per brief verwittigd. 

Kleurplaatje  

Tijdens de vakantieperiode denken wij ook aan de kleinsten onder ons. Laat uw 

kinderen deze leuke kleurplaat van een marktkraam kleurig inkleuren.  Stuur ons de 

ingekleurde tekening op via info@Marktgazetje.be of via post op het volgende 

adres: Unizo Sint-Lenaarts, Tuinwijk 2 bus 11, 2960 Sint-Lenaarts. Met vermelding 

van uw naam. De winnende tekening zal op de voorpagina van de 4de editie van 

het Marktgazetje geplaatst worden. Opsturen kan tot 5 augustus 2018.  
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HANDELAAR IN DE KIJKER 

Naam? Marrel 
 

Wat? Schoenen en lederwaren 
 

Wie? Marc en Lisse Mertens 

   

Sinds wanneer? 11 maart 1989 

 

Waar? Kerkstraat 9, 2960 Brecht 
 

Ls Geysen maakte haar droom waar en opende op 11 maart 1989 haar 
schoenwinkel in Sint-Lenaarts.  Iets later stapte ook haar echtgenoot 
Marc Mertens in de zaak. 

Onder hun gezamenlijke  gedrevenheid, openden ze op 1 september 2001 een tweede 
winkel in Westmalle.  Deze kan je vinden op de Antwerpsesteenweg nr. 275. 

Dochter Lisse stapte op 1 juli 2015 ook mee in de zaak. Ze was als tiener altijd al geïnte-
resseerd in schoenen, wij vragen ons af hoe groot haar schoenenkast wel zou zijn :). 

Gestart in 1989 wil ook zeggen dat u bij hen op bijna 30 jaar ervaring kan reke-
nen. Ze nemen voor elke klant graag alle tijd en staan u graag met raad en daad 
bij om de juiste schoen te kiezen. Zij hechten veel belang aan de persoonlijke 
benadering en geven steevast het juiste onderhoudsadvies mee zodat u zo lang 
mogelijk plezier kan hebben van uw aankoop! 
 
Helaas is oprichter Els Geysen overleden op 11 november 2015 na een lange en 
oneerlijke strijd tegen kanker. Daardoor is nu momenteel Marc het aanspreek-
punt in de winkel in Westmalle en Lisse vind je vooral in de winkel in St-Lenaarts. 
 
Schoenen Marrel biedt schoenen voor het hele gezin. Ze zorgen bij de samenstelling 
van het assortiment steeds voor een evenwichtige mix van hedendaagse modetrends 
en comfortabele pasvormen. In de winkels in Sint-Lenaarts en Westmalle kan u tevens 
terecht voor een ruim aanbod schoenen geschikt voor losse steunzolen. Het assorti-
ment omvat gerenommeerde merken zoals als Solidus, Mephisto, Gabor, Floris van 
Bommel, DL Sport, Durea, Nero Giardini, Olivier Strelli, Paul Green, Rieker, Rohde, Ro-
magnoli, Rondinella, Zinda enz.  

 

 

E 

Zoek ook naar hun bon in dit Marktgazetje 

Deze is geldig op donderdag 20-09 en donderdag 27-09 



WAT STAAT ER NOG OP HET PROGRAMMA 

Kleipikkersfestival 

Dit jaar organiseert Unizo Sint-Lenaarts op 27 juli opnieuw het Kleipikkersfes-

tival op vrijdagavond van het Sint-Jacobs kermisweekend. Op deze dag 

plaatsen wij podia bij de plaatselijke handelaars waar tal van muziekgroepen 

komen optreden. Alsook verzorgen wij de straatanimaties die door de feest-

zone paraderen en voor een vrolijke noot zorgen die avond. Natuurlijk den-

ken wij ook aan de kleinsten onder ons en daarom is er een grimetent voor-

zien waar de kinderen zich kunnen omtoveren tot een leeuw of een prinses. 

Nieuw dit jaar is het free podium in de Kerkstraat, waar je uw creatieve kant 

kan laten zien. Inschrijven kan ter plaatse of indien je act vraagt om bijko-

mende ondersteuning, gelieve ons een mailtje te sturen op info@unizo-sint-

lenaarts.be 

U leest het dus goed, dit is een avond die je niet mag missen en waar u ze-

ker moet aanwezig zijn.  

Unizo brengt mensen bij elkaar! 

 

Belangrijke data 2018  

 

Sint-Jacobkermis:  vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 juli 2018 

    Avondmarkt vrijdag 27 juli 2018 van 17:00 tot 22:00 uur 

    vrijdag 27 juli 2018 Kleipikkersfestival 

    zondag 29 juli 2018 Retrokoers 

 

Dag van de klant  zaterdag  6 oktober 2018 

 

Volgende editie Marktgazetje september 2018 

 

 



v.u. Unizo Sint-Lenaarts - Jan Wouters, Tuinwijk 2 bus 11, 2960 Sint-Lenaarts 
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    GEVOLMACHTIGDE AGENT 

   ALLE VERZEKERINGEN 

Dorpsstraat 66      e-mail: info@mend.be  Tel: 03-313 65 36 

2960 Sint-Lenaarts     website: www.mend.be Fax: 03-313 68 41 
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