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Markten en kermissen
Wekelijkse markt
Elke dinsdag is het markt van 8 tot 12 uur in het dorpscentrum (Kerkstraat, Markt en
Brusselsestraat) van Londerzeel.

Avondmarkt
Er wordt ook een avondmarkt georganiseerd in Londerzeel centrum op vrijdag 26
juli 2019 (vrijdag voor kermisweekend) van 17 tot 22 uur in de Kerkstraat en
Brusselsestraat. Meer info: flor.lamberts@proximus.be.

Kersthappenings
De Londerzeelse kerstmarkt is niet te vergelijken met een kerstmarkt uit Duitsland,
maar moet zeker niet onderdoen qua gezelligheid! Kom kijken, flaneer langsheen
diverse kraampjes, laat je inspireren voor je kerstinkopen en steun de lokale
verenigingen door het consumeren van een hapje en drankje!
Deze kerstmarkt vindt normaal gezien plaats de laatste vrijdag vóór 25 december in
Londerzeel centrum (Kerkstraat en Markt). In 2019 vindt deze plaats op vrijdag 20
december vanaf 18 uur.
Meer info: kerstmarktlonderzeel@gmail.com
De kerstmarkt in Steenhuffel wordt opgesteld op de speelplaats van de
kleuterschool De Huffeltjes in de Schoolstraat 2 in Steenhuffel en dit vanaf 17
uur. Verschillende Steenhuffelse verenigingen scharen zich rond de kerststal.
Meer info: selina.robyns@hotmail.com
De kerstballenactie in Londerzeel Sint-Jozef vindt plaats op het Gerard

Walschapplein vanaf 18.30 uur. Handelaars en sponsors hangen een kerstbal in de
kerstboom.
Meer info: Anny De Preter - 052 30 21 87

Jaarmarkten
jaarmarkt Londerzeel Sint-Jozef: zaterdag 1 juni 2019 (regel: zaterdag na O.H.
Hemelvaart) in de Sint-Jozefstraat, Topmolen, Bloemstraat, Nieuwstraat en J.
Hammeneckerstraat
jaarmarkt Steenhuffel: maandag 10 juni 2019 (regel: op pinkstermaandag) in
Steenhuffeldorp, Lekkestraat, Sint-Genovevastraat, Brouwerijstraat en Plas
jaarmarkt Londerzeel centrum: maandag 23 september 2019
(regel: maandag na vierde zondag van september) in de Kerkstraat, Dorpsstraat,
Mechelsestraat, Verbindingsstraat, Kerkhofstraat, Gildenstraat, Brusselsestraat,
Ursulinenstraat en Heldenplein
jaarmarkt Malderen: zaterdag 12 oktober 2019 (regel: zaterdag vóór tweede
maandag van oktober) in Malderendorp, J. Vermaesenplein, L. Van
Hoeymissenstraat, Kloosterstraat en Karreveld

Kermissen
Londerzeel centrum
julikermis: vrijdag 26 juli tot en met dinsdag 30 juli 2019 (laatste zondag
van juli - op of na 25 juli) met avondmarkt op vrijdag 26 juli van 17 tot 22 uur
septemberkermis: zaterdag 21 tot en met dinsdag 24 september 2019
(vierde zondag van september) met Kiekenpootworp op zaterdag 21 september
en jaarmarkt op maandag 23 september met bonnetjesworp voor kinderen om
17 uur

Londerzeel Sint-Jozef
meikermis: donderdag 30 mei, 1, 2 en 3 juni 2019 (zondag na O.H.
Hemelvaart, maar niet op vrijdag) met jaarmarkt op 1 juni en bonnetjesworp voor
kinderen op 2 juni rond 18 uur

Malderen
statiekermis: zaterdag 4, zondag 5 en maandag 6 mei 2019 (tweede
zondag na Pasen)
oktoberkermis: zaterdag 12, zondag 13 en maandag 14 oktober 2019
(zondag vóór tweede maandag van oktober) met jaarmarkt op 12 oktober en
bonnetjesworp voor kinderen op 13 oktober rond 16 uur

Steenhuffel
pinksterkermis: zaterdag 8, zondag 9, maandag 10 en dinsdag 11 juni
2019 (altijd met Pinksteren) met jaarmarkt op 10 juni
novemberkermis: zaterdag 2 en zondag 3 november 2019 (weekend na
Allerzielen) met bonnetjesworp voor kinderen op 2 november om 17 uur
Reglement: kermissen (pdf)
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