Kerstmarkt Brasschaat editie 2017: zaterdag 16 en zondag 17 december 2017
Locatie markt: Rerum Novarumlei 2930 Brasschaat (Driehoek)

V.Z.W.KERSTCOMITE BRASSCHAAT

Beste Brasschatenaar,
Beste iedereen,
De kerstmarkt van Brasschaat is u wellicht bekend. Elk jaar opnieuw brengen we de kerstsfeer tot bij vele burgers.
Anderzijds stellen we vast dat na het meer dan 30 jaar ononderbroken organiseren van een sfeervolle kerstmarkt en
kerststallententoonstelling een vernieuwing aan de orde is. Onze doelstelling blijft om tijdens de kerstperiode het
warm-menselijk aspect van onze samenleving naar buiten te brengen.
Na heel wat uren/dagen/maanden brainstormen en afwegen van alle pro’s en contra’s is er beslist ons dit jaar enkel
toe te spitsen op niet commerciële activiteiten en alleen kraampjes op te stellen waarvan de volledige winst naar
een zelf gekozen “goed doel” of non-profit organisatie gaat. Om deze nieuwe opzet de grootste kans te geven op
slagen, stellen we de standhouders voor om zich te registeren bij het zeer nobel en wijds gekend initiatief van “de
warmste week” van Studio Brussel. Het kerstcomité zal waar mogelijk ondersteunen zoals o.a. het voorzien van
gratis kraampjes voor deze “goede doel standhouders”.
De grote Kempische openluchtkerststal en de internationale kerststallententoonstelling blijven vanzelfsprekend
behouden. De vele prachtige kunstwerken zullen ook dit jaar voor de 34ste keer uitgestald worden in de SintJozefkerk te Brasschaat Driehoek (Rerum Novarumlei).
Om de organisatie van dit uniek evenement te kunnen bekostigen, organiseren we samen met een sterke ploeg
vrijwilligers naast de markt (met randanimatie) en de kerststallententoonstelling in de kerk ook nog allerhande
feestelijke activiteiten in een grote authentieke spiegeltent op de weide voor zaal Drieheem. Hier zullen allerhande
activiteiten ingericht worden zoals: muziek, theater, live optredens enz. Het gerenommeerde borrelkraam , KWBdriehoek, het drieheem en Chiro-driehoek hebben alvast hun deelname bevestigd.
Naast onze trouwe sponsors kunnen we dit jaar opnieuw rekenen op de steun van het Brasschaats
gemeentebestuur.
Meer detail van het programma kan je na de zomer op de totaal vernieuwde website verwachten. Noteer alvast
zaterdag 16 en zondag 17 december in je agenda.
Tenslotte nog een oproep aan iedereen die een hart heeft voor een goed doel en een gratis kraampje wenst uit te
baten op de kerstmarkt Brasschaat: neem contact op met het kerstcomité Brasschaat via
info@kerstmarktbrasschaat.be.
Na overleg op de bestuursvergadering krijg je het bericht of wij je aanmelding kunnen aanvaarden en wat de
verder te zetten stappen zijn.
Met warme groeten
Vzw Kerstcomité Brasschaat
info@kerstmarktbrasschaat.be
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