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Sponsorbrochure 2022
Feestweekend Berchem 1, 2 & 3 juli





Eetfestijn met Cote à l’os à volonté

Speeldorp voor de allerkleinsten

Petanque wedstrijd

Gocartrace

Fuif met optredens

Bruisend feestweekend
1, 2 & 3 juli  2022
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juli

Vrijdag 1 juli 2022
17.00 - 23.00 ZOMERMARKT 

19.00 -20.30 Safe Mountains | 21.00 - 22.00  Partieparty
22.00 - 00.00 Dj Maoi | 00.00 - 02.00 Dirk Stoops

02.00 - 04.00 Remastered2djs
 

Zaterdag 2 juli 2022
14.00 - 17.00 Gocartrace  

20.00 -21.30  Fomme Fatale | 22.00 – 23.30 Dimi zingt Hazes   
00.00 – 01.30 Rock au vin | 01.30 – 03.00 Dj Creator

03.00 – 04.00 Remastered2djs
 

Zondag 3 juli 2022
11.00 Bruisend eetfestijn en randanimatiE

(petanque/ boogschieten/bruisende kermis) 
19.00 – 20.30 Kwaremont Brodders    

21.00 – 23.00 ABBA  Experience  
23.00 Remastered2djs

 

statieplein
berchem



1 juli 2022

zomerMarkt

ben jij een
ondernemer, creatieveling,

handelaar, ...?
neem deel aan onze zomer(avond)markt 

op vrijdag 1 juli, van 17u. tot 22u.
Verkoop - demonstreer - stel voor - ...

enthousiast?

groetjes van het berchembruist-team

contacteer dan snel
berchembruist9690@gmail.com

zomerMarkt

Vrolijke mensen op een berchems plein
en Een tent vol ambiance!

daar hoort een bruisende zomermarktbruisende zomermarkt bij !

Vrolijke mensen op een berchems pleinVrolijke mensen op een berchems plein
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Sponsorformules



• uw logo op flatscreen 
• Drankkaart op vrijdag t.w.v. €10
• gratis deelname zomermarkt

BRONze €100
1 tot 3
juli

• 4 kaarten eetfestijn
• uw logo op flatscreen
• gereserveerde tafel 
 + publiciteitsdrager logo
• Drankkaart op vrijdag t.w.v. €20
• gratis deelname zomermarkt

silver €250

• 8 kaarten eetfestijn
• uw logo op flatscreen
• gereserveerde tafel 
 + publiciteitsdrager logo
• Vlaggen/banners toegelaten 
 op het feestplein
• Drankkaart op vrijdag t.w.v. €40
• gratis deelname zomermarkt

gold €500



Hulpfonds Berchem Bruist. 
50% van de winst wordt in deze kas gestort.

Met dit fonds kunnen schenkingen gedaan worden 
aan diverse Berchemnaren in nood.

waarom steunen?
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Kies de formule die bij u past en schrijf het 
passend bedrag over op BE83 0689 0635 7115, 
met vermelding van naam en adres.

Uw sponsorpakket wordt U persoonlijk bezorgd.
ALVAST DANK VOOR UW STEUN! 

Kunnen wij 
ook op jullie rekenen?
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Berchem Bruist bestaat uit:



20       Maandblad Kluisbergen  |  F E B R U A R I  2 0 1 9

Opnieuw een stukje nostalgie heeft plaats 

moeten ruimen voor iets nieuws. Wij als 

Kluisbergenaren zijn fier dat we het hoog-

ste natuurlijke punt van Vlaanderen in onze 

gemeente hebben liggen. Toch zal de Zand-

straat en de Hotondberg niet meer zijn 

zoals het is geweest want de volgende uit 

een lange reeks horecazaken die zo ken-

merkend waren voor onze gemeente is niet 

meer! Eind vorig jaar tapten Martine De Vos 

en Guy Vande Wiele er hun laatste pintjes. 

En dat zijn vele jaartjes en vele pintjes ge-

weest in al die jaren! De laatste pintjes… en 

deze werden op het onverwachts nog ge-

vierd met de vaste klanten die er hun stekje 

hadden. Molen Ten Hotond was niet alleen 

de uitkijkplaats waar je bij heldere hemel 

maar liefst 109 kerktorens kon zien (als we 

de volksmond mochten geloven, maar zo-

veel heb ik er nooit kunnen tellen hoor,nu 

ja zo heilig ben ik ook niet), maar ook een 

pleisterplaats voor velen van heinde en ver! 

Molen Ten Hotond was ook voor velen met 

de koersfiets of motorbike een tussenstop 

tijdens hun trektochten doorheen onze 

prachtige Vlaamse Ardennen. Velen geno-

ten er van een terrasje. Molen Ten Hotond 

was ook den tweeden thuis zeg maar van 

Jan met de Pet, Bokske de jager, Basile de 

veekoopman of Peter de vertegenwoordi-

ger na hun dagtaak om eventjes hun zorgen 

te vergeten. Duizenden pakten er een pintje 

(of zelfs meer dan ééntje).

Helaas, ook hier aan kwam een eind. De 

ontmanteling van het café is ondertussen 

van start gegaan. Maar in de lente komt er 

nieuw leven want Pieter Loose doet op de 

plaats van het legendarisch café een spor-

thotel verrijzen. Een sporthotel dat onze ge-

meente nog meer op de kaart zal plaatsen 

want ondertussen raakte bekend dat het 

sporthotel het epicentrum zal worden van 

het enige driedaagse mountainbike event 

van Vlaaanderen. Onze redactie zal er zeker 

van de partij zijn wanneer op 7 april de dag 

van "de Ronde" het sporthotel Molen ten 

Hotond zijn deuren zal opengooien voor het 

grote publiek! (JVM)

Molen Ten Hotond… tapkast toe!

Dit zal één van de laatste foto’s geweest zijn van …. café “Molen Ten Hotond”.

Frank’s Legacy verzorgde het muzikale gedeelte van de Berchem 

Bruist chequeoverhandiging.

Twee piloten van de Bolster mochten in het bijzijn van de directie en het Berchem Bruist bestuur al plaatsnemen achter het stuur van 

hun fonkelnieuwe “gocart”bolide.

Berchem Bruist schenkt aan goed doel

Een sneeuwvlok of ijsplek kon de medewer-

kers van Berchem Bruist en de perslui er niet 

van weerhouden de klim naar het Kluisbos 

aan te vatten want in het receatieoord ging 

de "medewerkersavond" van Berchem Bruist 

door op vrijdagavond 1 februari. Deze mede-

werkersavond is ook het tijdstip waarop het 

bestuur overgaat tot het overhandigen van 

de cheque in het kader van een goed doel. 

Fier als een gieter mocht de directie van vzw 

De Bolster (het vroegere Ter Wilgen) samen 

met een tweetal bewoners plaatsnemen ach-

ter het stuur van een gloednieuw voertuig 

dat geschonken wordt aan deze instelling 

wat neer komt op het niet onaardige bedrag 

van €2.762,87. Klimaatvriendelijk is deze 

bolide wel want het is een prachtige door 

man(of vrouw)kracht aangedreven “gocart” 

blinkend in de geelblauwe gemeentelijke 

kleuren. Daar mocht op geklonken worden 

op de muzikale tonen van Frank’s Legacy. Al 

volgt de officiële persconferentie van Ber-

chem Bruist 2019 maar in de maand mei toch 

liet woordvoerder Jonas Crement al weten 

dat hun feestweekend nog groter zal worden 

en dat de kinderen nog meer in de watten 

zullen gelegd worden. Voorstellen voor hun 

volgende bijdrage aan een goed doel zijn ui-

teraard ook steeds welkom bij het bestuur. 

We kijken er nu al naar uit, en ik zal niet alleen 

zijn! (JVM)
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