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Verantwoordelijke uitgever: Jef Wijckmans, Olmenlaan 44, 2840 Reet

Op het programma o.a.
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De 'dag'activiteiten starten om 13.30u en lopen
door tot het finalemoment om 18.00u op het
Brooikensplein. Het geheel wordt vanaf maandag
12 september ingeleid door Radio Brooikens die
via de radio op 99.6 FM en via internetstreaming 
op www.brooikensstoet.be te (her)beluisteren valt.

-Optredens van muziekmaatschappijen

-Poppentheater

-Riddershow

-Toneel in en aan de kerk

-Belle epoquehuwelijk en -stoet

-Tentoonstellingen

-Oude ambachten

-Kunstenaarsexpo

-Foodtruck festival

-Erotiek uit de oude doos

-Bandweerstand

-Volksspelen voor jong en oud

-Goochelacts

-Pestdorp

-Oldtimertractors

-Broodbakkerij

-Filmvoorstelling Brooikensdag

-Reuzenontmoeting

-Voorstelling op scherm

-Zomerbar

-Sprookjesbos

-En nog veel meer



De Reetse Brooikensstoet trok 
voor het eerst in 1961 door de 
Reetse straten. Het duurde 
daarna 25 jaar vooraleer het 
dorpscentrum opnieuw werd 
afgesloten voor een tweede 
editie. Ter gelegenheid van het 
tienjarig bestaan van de 
Reetse Dorpsfeesten werd 
hiervoor een werkgroep 
opgericht die nu nog steeds 
bestaat. Sindsdien werd het 
een vijfjaarlijkse traditie die in 
2006 werd omgevormd tot een 
Brooikensdag.

Op zondag 18 september staat de 
volgende editie gepland. Een tijdje 
geleden werden de diverse 
deelcomités opnieuw in stelling 
gebracht als voorbereiding voor de 
komende Brooikensdag.
Het wordt opnieuw een statisch 
gegeven waarbij het aan de 
toeschouwers is om het parcours 
af te stappen. Het traject werd 
voor de editie van dit jaar licht 
gewijzigd. De bezoekers kunnen 
op eender welke plaats hun tocht 
aanvatten.
Parcours
Het plannetje van het parcours 
staat op de achterpagina 
afgedrukt waarvan hier de 
handleiding. Voor zij die aan de 
kerk vertrekken, loopt het via de 
Rumstsestraat, het gemeentepark 
en de Kasteelweg terug naar de 
Rumstsestraat en vervolgens naar 
het Laarkasteel. Van daar gaat het 
via de kasteeldreef naar de oude 

Beste omloopbewoners
Laarstraat tot aan de 
Begijnenbossen, langs het 
Brooikensplein en de Berkenlaan 
in de richting van de Eikenstraat. 
Daar loopt het parcours tot aan 
het gemeentehuis aan het Kon. 
Astridplein. Verspreid over dit 
twee kilometerlange traject zijn 
zowat honderdvijftig activiteiten te 
bekijken en te beleven.
Ook nu wordt geen inkom 
gevraagd maar zal ook het ganse 
dorpscentrum en enkele 
aanverwante straten en terreinen 
verkeers- en parkeervrij gemaakt 
worden. We weten dat een aantal 
maatregelen en schikkingen bij 
jullie voor mogelijk praktische 
problemen zullen zorgen. Wij 
proberen ze echter tot een 
minimum te beperken.
Versieren van de huizen
Aan iedereen willen we ook vragen 
om, voor zover mogelijk, mee te 
werken. Hierbij denken we aan het 
versieren van huizen en straten.
Nog vragen?
Indien er wat dit alles betreft nog 
vragen zijn, kan je hiervoor 
terecht bij een van onze 
medewerkers of opmerkingen of 
vragen stellen via het e-mail adres 
help@brooikensstoet.be. Wij 
zorgen voor een antwoord of 
spelen de vraag door aan de 
betreffende verantwoordelijke om 
samen een oplossing te vinden. 
De dag zelf kan je de vraag ook 
stellen aan de afsluiters aan de 
diverse toegangsbarelen van het 
afgesloten dorpscentrum of aan de 
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medewerkers van de Brooikensdag 
zelf die herkenbaar zijn aan de 
hesjes ‘Medewerker 
Brooikensstoet.

Kom op tijd
Het eigenlijke programma start 
om 13.30u en loopt tot na 18.00u 
wanneer het finalemoment op het 
Brooikensplein doorgaat en een 
nazomerbar de dag zal afsluiten.
Personen die niets willen missen 
raden we aan vroeg te komen en 
mogelijk de dag erna een rust- of 
verlofdag te nemen. Laat ons 
hopen dat de weergoden ons dit 
keer ook goedgezind zijn zodat het 
volledige programma 
probleemloos kan doorgaan.
Radio Brooikens
In aanloop naar de Brooikensdag 
zal van maandag 12 tot de 
Brooikensdag op zondag 18 
september een evenementenradio 
(Radio Brooikens) 24 uur op 24 
uitzendingen verzorgen. Van 8 tot 
22u gaat het om live-uitzendingen 
met de medewerking van scholen, 
bedrijven, sponsors, ziekenhuis, 
bekende inwoners, muzikanten en 
verenigingen.
Je kan de uitzendingen volgen via 
radio (99.6 FM) of via streaming 
(www.brooikensstoet.be). De 
studio wordt ingericht in het 
Trefcentrum Oud Gemeentehuis 
waar men deze via het 
Brooikensplein kan volgen.
Zomercafé
De ganse week wordt het 
Brooikensplein omgevormd tot een 
zomercafé. Elke weekdag kan je er 
komen voor gezelligheid, een hap 
of iets van de tap. Tussen 20 en 

22u staan er bovendien live-
optredens gepland. Starten doen 
we op maandag met Steve Tielens 
en illusionist Guinelli. Voor de rest 
van de week verwijzen we jullie 
naar onze nieuwsberichten op de 
radio of op onze website of sociale 
mediapagina’s.
Van deze uren met optredens 
wordt tweemaal afgeweken. Op 
woensdag is een kindernamiddag 
gepland en op zaterdag loopt voor 
de jongeren een dj-battle die tot 
middernacht doorloopt.

Jef Wijckmans
Voorzitter VZW Brooikensstoet
en Organisatiecomité 
Brooikensdag
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Het organisatiecomité van de 
Brooikensdag werkte, met 
goedkeuring van het 
gemeentebestuur een 
verkeersregeling en 
parkeerverordening uit. Een 
omleidingsweg rond het 
verkeersvrije dorpscentrum 
wordt met omleidingsborden 
aangeduid.

Aankondigingsborden geven 
de richting aan via welke weg 
bezoekers naar een van de 
parkings in de buurt van de 
omloop kunnen rijden. Via elke 
belangrijke toegangsweg zijn 
ruime parkings voorzien.

Speciale parkings
Dankzij enkele eigenaars van 
terreinen of landbouwers die ze 
bewerken, hebben we aan elke 
belangrijke toegangsweg een 
ruime en tijdelijk bewaakte 
parkings ter beschikking. Aan 
de Steenweg op Waarloos is 
dat aan de overzijde van 
Omnisolutions en Bulkmans 
bvba, in de Rumstsestraat 
naast het kerkhof, in de 
Molenstraat aan de Wolfshoeve 
(achter Juventa), en aan de 
Eikenstraat in de Keulshaagweg 
tegenover de 
Beukelierenhoeve).
Een aantal parkings in straten 

en enkele terreinen in het 
dorpscentrum worden vrij 
gehouden voor medewerkers 
die (al dan niet) met zwaar 
materiaal aan de Brooikensdag 
deelnemen.
Aan de belangrijkste 
toegangswegen voorzien we 
ook een ruime fietsenstalling. 
Dat is vooraan in de 
Kneukelputlei, aan het kerkhof 
in de Rumstsestraat, aan het 
gemeentehuis naast de BIB in 
de Molenstraat en aan de 
kringloopwinkel in de 
Eikenstraat.

Bewoners die minder mobiele 
mensen verwachten kunnen 
hen melden om met hun wagen 
(met gehandicaptenkaart) aan 
en voor het gemeentehuis te 
parkeren. Via Vlotter Facilities 
en de Minder Mobielen Centrale 
Rupelstreek kunnen ze tot daar 
ook een beroep doen voor 
aangepast vervoer. Tijdig 
reserveren is wel de 
boodschap. 
mmc.rupelstreek@vlotter.be – 
03/880 81 25 of 
rolkar.rivierenland@vlotter.be – 
03/843 39 12

Parkeergelegenheid & O.V.
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Openbaar vervoer
Het goedgevulde programma 
dat zich ontplooit in het 
dorpscentrum, noopt die 
zondag 18 september tot een 
aangepaste dienstregeling op 
de lijnen 181 (Rumst – 
Aartselaar – Groenplaats) en 
182 (Boom – Aartselaar – 
Groenplaats).

Op lijn 181 worden de haltes 
Hollebeekstraat, Hoge 
Meentochtstraat, Watertoren, 
Kerkhof, Reet Kerk, 
Kerremansstraat, Beukendreef 
en Molenstraat niet bediend. 
De Bussen op deze lijn volgen 
die dag een omleiding via 
Rumst - Terhagen – Bosstraat – 
Nachtegaalstraat – 
Dirkputstraat – Kerkhofstraat – 
's Heerenbaan – 
Predikherenhoevestraat ….. en 
verder de voorziene reisweg 
van lijn 181. Reizigers die in 
Reet een bus op lijn 181 willen 
nemen, worden verwezen naar 
de haltes Molenhuis en 
Catenberg.

Op lijn 182 worden de haltes 
Kerkhof, Pastorijstraat, 
Nachtegaalstraat, 
Kerremansstraat, Beukendreef, 
Reet Kerk, Donkerstraat, De 
Vaeren en Expressweg niet 
bediend die dag. De omleiding 

verloopt in beide richtingen via 
Boom Kerkhofstraat – 
‚s Heerenbaan – 
Predikherenhoevestraat – 
Pierstraat – Reetsesteenweg en 
verder de voorziene reisweg 
van lijn 182. Reizigers kunnen 
op lijn 182 opstappen op de 
haltes
Steenbakkerijenstraat en 
Bekersveld.

WWW
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Verkeersreglementering
1.Afsluitingen in het dorpscentrum
WOENSDAG 14 september 2022 van 13.00 tot 18.00 uur
Begijnenbossen, tussen Laarstraat en Berkenlaan
ZATERDAG 17 september 2022 van 19.00 uur tot ZONDAG 18 september 02.00 uur
Begijnenbossen tussen Laarstraat en Berkenlaan
ZONDAG 18 september 2022 van 08.00 tot 22.00 uur
Eikenstraat: vanaf Processieweg richting centrum
Koningin Astridplein
Berkenlaan, vanaf kruispunt Begijnenbossen (kruispunt inbegrepen) tot Eikenstraat
Laarstraat (volledig – OOK ‘Oude’ Laarstraat)
Rumstsestraat: vanaf Keelhoevestraat richting centrum
Molenstraat: vanaf Hoge Weg richting centrum
ZONDAG 18 september 2022 van 08.00 tot maandag 19 september 2022, 02.00 uur
Begijnenbossen, tussen Laarstraat en Berkenlaan
Bij wijze van uitzondering is verkeer toegelaten mits het voorleggen van een bijzonder bewijs 
afgeleverd door de organisatoren (bv standhouders, …)
2.Parkeerverbod
Van zondag 18 september 2022 van 08.00 uur tot en met 22.00 uur
in de straten vermeldt onder punt 1
Hoge Weg.
Gemeentelijke parking Processieweg (gedeelte voorbehouden voor personenwagens)
Wordt voorzien als parking voor standhouders
Gemeentelijke parking Eikenstraat (naast MDS De Schutter)
Gemeentelijke parking Rumstsestraat (achter kerk)
Gemeentelijke parking Koningin Astridplein
Voorbehouden voor mindervaliden d.m.v. bord E9a + pictogram
Lindenlaan, Olmenlaan, Dennenlaan
Steenweg op Waarloos, vanaf huisnummer 31 in de richting van het centrum
Uitzonderingen:
Begijnenbossen tot maandag 19 september 2022, 02.00 uur
Gemeentelijke parking Begijnenbossen – Brooikensplein:
vanaf vrijdag 9 september 00.00 uur tot maandag 19 september 23.59 uur (zie hieronder)
Bij wijze van uitzondering is parkeren toegelaten mits het voorleggen van een bijzonder bewijs 
afgeleverd door de organisatoren (bv standhouders, …)
Fietsparkings zijn voorzien vooraan in de Kneukelputlei, aan het kerkhof in de Rumstsestraat, aan 
het gemeentehuis naast de BIB in de Molenstraat en de kringloopwinkel aan de Eikenstraat.
Het Brooikensplein wordt van vrijdag 9 september 00.00u tot maandag 19 september 23.59u 
parkeervrij gehouden, uitgezonderd enkele plaatsen (o.a. aan laadpalen) aan de kant van de 
Laarstraat. Parkeren langs de oostkant langs de straat in de Begijnenbossen (aan de kant van ’t 
Hofke van Reet) is tot donderdag 15 september mogelijk.
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Deze regeling wordt mogelijk aangepast in functie van latere aanpassingen. De info zal dan op onze website 
(www.brooikensstoet.be) worden geplaatst en via onze sociale mediakanalen kenbaar worden gemaakt.

De politie zal nauwgezet toekijken op de correcte uitoefening van dit bijzonder reglement.
Wij danken u voor uw begrip op deze feestdag voor ons dorp.



Laar
Kasteel

B

K

G

B: Brooikensplein

G: Gemeentehuis

Omloop:

K: Kerk H.M.Magdalena
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kaart van de omloop

Meer over het programma?
Scan deze code

met je smartphone of tablet.
Of surf naar www.brooikensstoet.be
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