
Beste bezoeker,

Welkom in ons Reet! Een gewaagde 
uitspraak die misschien menig bezoeker de 
wenkbrauwen doet fronsen maar zeker niet in 
Reet zelf. Want met deze zin verwelkomden 
de Reetse zusters enkele decennia geleden 
hun nieuwe parochiepriester. 

Smaakvol of misplaatst? Eénieder heeft er 
zijn mening over. Maar het behoort sindsdien 
wel tot de geschiedenis van ons dorp: een 
landelijke plaats waar de kerk, het kasteel 
en de landbouw lange tijd een hoofdrol 
speelden. Laat het nu net dat zijn wat vzw 
Brooikensstoet vandaag de dag in herinnering 
wil brengen.

Zo kan u vandaag kennis maken met de 
ambachten van toen en krijgt u eveneens een 
unieke kans om het 16de eeuwse Laarkasteel 
te bezoeken. Indien u intussen vergeten bent 
wat quarantaine betekent, moet u ook beslist 
even het pestdorp in het park bezoeken. 

U merkt het: van Bakkersstraat tot Heeten 
Steenweg, er is voor elk wat wils. Maar het is 
bovenal een reis door de Reetse tijd. 

Geniet ervan!

Jurgen Callaerts
Burgemeester
ere-voorzitter 
Brooikensstoet vzw

Onze Brooikens zijn gebakken

Het was vermaard kunsthistoricus Frans Van 
Immerseel die in de geschiedenis van onze 
gemeente ontdekte dat in de middeleeuwen 
in Reet het de gewoonte was om op de eerste 
zondag na Lichtmis tarwebroodjes uit te delen 
aan de armste parochianen. De kerkleiding riep 
in 1681 een halt toe aan deze traditie die volgens 
hen voor te veel tumult in de kerk zorgde. Maar de 
‘brooikensdag’ keerde als thema in 1961 terug als 
een stoet die een massa toeschouwers lokte.

Het was wachten tot 1986 wanneer een andere 
kunsthistoricus en stoetenbouwer Frans Vroman 
uit Brugge instond voor de regie van een tweede 
Brooikensstoet. Na drie edities besliste het 
bestuur van deze organisatie om deze activiteit 
om te vormen tot een Brooikensdag.  
Daarbij werden veel ingrediënten van de stoet 
behouden maar dan wel statisch opgesteld langs 
een parcours waarbij het aan de bezoekers zelf 
was om zich te verplaatsen.

Dat zij zelf het tempo bepalen in functie van hun 
mogelijkheden en interesses mag zeker als een 
extra voordeel  omschreven worden.
Vandaag zondag 18 september staan we als 
organiserende VZW voor onze achtste editie op rij. 
Ruim een jaar geleden werden de eerste plannen 
voor deze Brooikensdag gesmeed. Het parcours 
werd tegenover de vorige editie licht aangepast 
en nieuwe subthema’s werden bedacht en 
uitgewerkt. 

Onze Brooikens zijn ondertussen gebakken. 
Uiteraard vormen  werken en leven in het 
landelijke Reet uit een (ver) verleden opnieuw de 
hoofdbrok waarbij dus de brooikens als een van 
de thema’s behouden blijft. Verspreid over een 
traject van zowat twee kilometer staan ruim 150 
acts opgesteld die jullie als bezoeker zeker jullie 
aandacht verdienen. 

De kerk, het Laarkasteel en –domein en het 
gemeentepark zijn enkele plaatsen die zeker wat 
extra’s te bieden hebben. Dat is zeker het geval 
voor het centraal gelegen Brooikensplein aan de 
Begijnenbossen waar het rustig is om te verpozen 
of om te genieten van een reuze(n) finalemoment. 
Laten we daar om 18 uur 
afspreken na hopelijk alweer 
een mooie Brooikensdag.

Jef Wijckmans 
Voorzitter

Burgemeester Jurgen Callaerts, Ere-voorzitter
Geert Antonio, Eerste schepen

Geert Van der Auwera, Schepen van feestelijkheden, sport en omgeving
Verschueren Marc, Gemeenteraadslid

Herman Augustyns, pastoor Rupelkerk Sint-Franciscus
Graaf Harold le Grelle

Jonkheer en Mevrouw Marc de Hemptinne
Francy Van der Wildt, Voormalig burgemeester

Notaris Michel Wegge, Borsbeek
Dokter Thérèse Goossens
Jan Bergmans, Advocaat

BV Advocatenkantoor Raf De Schepper
BV Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen, Rumst

Apotheek Cools BV, Reet
Op De Beeck - Neefs Apotheek, Reet

Els Devlies, Zaakvoerder Vakantiewoningen.be
André Van Broekhoven, Reet

Jan Nagels, Reet

Lavens Joël, Kontich
Schoonheidssalon Juventa, Reet
Instituut Bo Schoonheidsspecialiste, Reet
Sunsation & Nails, Reet
Avanti Verzekeringen KBC Verzekeringen
vzw LSA Schoner Leven Wijk Predikherenvelden, Reet
Kapsalon Van Hoof, Reet
Kapper Himage, Reet
Guts and Goats, Reet
AVEVE, Kontich
Hilde Nagels Via Energetica Energiedeskundige, Boom
Biscuiterie De Valk Reet
Ace Café, Reet
Loveleen, Reet
Dagbladhandel De Griffel, Reet
Frituur Hu & Yang, Reet
Frituur De Mlolen, Reet
Fruitbedrijf Bruneel - Cox, Rijkevorsel
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         KEURSLAGER DE ROECK 
          
               Koningin Astridplein 1 
                      2840 REET 
                  tel: 03/888 04 21 
          www.keurslagerderoeck.be 
        bestellen kan steeds via onze webshop 
                                

                 
                    

P. Lemmens
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ELECTRO BLEYENBERGH
Begijnenbossen 48 - 2840 Reet (Rumst)

03 844 58 37 - elektrocb@telenet.be
“Den elektrieker van Reet en omstreken”

Alle elektriciteitswerken in:
• Nieuwbouw
• Verbouwing
• 
• Doe Het Zelf
• Alle depannages

Dakwerken bv

Tel. 014 55 70 61 Kemelbeekstraat 13 - 2460 Tielen
info@vanottendakwerken.be www.vanottendakwerken.be

BOEKHOUDING – FISCALITEIT – B.T.W. 
OPRICHTING VAN VENNOOTSCHAPPEN

Eikenstraat 80 - 2840 Reet
03 888 18 91 + info@fiduciaire-bergmans.be

BV

KBC Bank & Verzekering
Mechelsesteenweg 14
2550 Kontich

Avanti BV
Magdalenastraat 12
2550 Kontich
ondernemingsnummer 0808404433

ADV_imago_Kontich_170x110_N.indd   1ADV_imago_Kontich_170x110_N.indd   1 8/04/2022   13:438/04/2022   13:43

KAPSALON
ALL ULTIMA MODA
EIKENSTRAAT 95 - 2840 REET

TEL. 03 844 65 47

BAETEN-VAN ES
BV

NIEUWSTRAAT 41 • 2840 RUMST
T E L  0 3 / 8 8 0  8 9  8 0

in fo@baeten -vanes .be
t o t a a l r e n o v a t i e s
ramen, deuren & poorten
interieur & maatmeubilair

‘s Herenbaan 343 - 2850 Boom - 03 888 00 49 - www.delaetboom.be

ELECTRO
PAUL DE BELDER
Molenstraat 11-13 • 2840 Reet

Tel. 03 888 03 22

HORTA REET · Lemmens
Pierstraat 12 · 2840 Reet

03 888 00 35 · www.horta.org

u i t v a a r t z o r g

L e s l i e  D e  L a e t
0 3 /  8 4 4  3 1  3 8  - v e r z o r g d e  e n  b e t a a l b a r e  u i t v a a r t e n

Private Banking Centre Antwerpen
Jan Van Rijswijcklaan 162 - 2020 Antwerpen

privatebanking.antwerpen@bnpparibasfortis.com
T +32 3 204 60 11

Mertens Automotive | Molenstraat 204 | 2840 Reet

03 888 01 30
info@mertens-automotive.be
www.mertens-automotive.be

 

 

 

 

 

GOZAR
B R A S S E R I E

REET
Zondag  18  september  2022

Eikenstraat 14
2840 Reet

03 888 63 00
www.tboke.be

info: www.brooikensstoet.be

Met medewerking van De Kunstkamer 13.

Verkoop & herstellingen
van land-, tuinbouw- en grasmachines

Slijkenhoefstraat 29 - 2840 Rumst
Tel. 015/31 16 28 - 0476/98 04 76
info@traqo.be - www.traqo.be

Kantoor Reet

Laarstraat 3 - 2840 Reet
03 888 87 70

Gooi je deze programmabrochure
aub niet op de grond?

Dank je wel!
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 Kinderprogramma
!   Niet te missen
  Muziek
  Doe mee

In Den Heeten Steenweg zie je dat 
‘Heilig Reet’ toch iets minder heilig 
is dan wordt beweerd want het heeft 
ook een ander kantje! Dit is het meest 
ondeugende straatje van de omloop. 
Een Re(e)tro Peepshow (+16) mag je 
zeker niet missen. 
De Facteur d’amour verspreidt hier 
zijn liefdesboodschappen. Je kan 
hier gratis o.a. uw liefdesleven laten 
voorspellen. Er worden ook pikante, 
ondeugende liedjes gebracht door 
het aangebrand zangersduo ‘De Polle 
van Suske van den Tram en Dré van 
Charel van den Blekke’. 
Nadien is afkoelen de boodschap.

De Straffe Stielstraat is de plaats 
voor vele oude ambachten zoals 
kantklossen, spinnen, stoelenmatten, 
houtdraaien, mandenvlechten, 
boekbindersclub Koffersool, 
maliënkolders vervaardigen, 
ambachtelijke instrumentenbouw en 
couturier, pruiken- en trenzenmaker, 
pannenmaker door ’t Geleeg en zelfs 
een hoefsmid in actie. 
Ook de scharensliep van Jakke Van 
Veusseleir slijpt er uw scharen en 
messen terug als nieuw en zingt 
tegelijk bijhorende retroliedjes.

Het Pestdorp is tijdens de Brooikensdag de nieuwe naam van het gemeentepark. 
De toeschouwers worden er ondergedompeld in de  grauwe, ongure sfeer van een middeleeuws 
dorp. De zwarte dood en miserie zijn hier troef. Pestdokters gaan op zoek naar pesthaarden. 
Met uitgebreid historisch instrumentarium en levensecht uitziende behandelingen bestrijden ze er de 
pest. Een ziekbedtafereel toont patiënten met hun verzorger, heelmeester en pestmeester. 
Die zorgen onder meer voor aderlatingen en opensnijden van pestbuilen. Macabere, melancholische 
vioolmuziek brengt u in de juiste sfeer. Gelukkig is hier ook tover- en genezingsdrank te verkrijgen.

In de Pufferstraat exposeert de Boechoutse Organisatie Oldtimer Club (BOOC) oude tractoren. Begin jaren tachtig kocht 
Jos Van Edom zijn eerste tractoroldtimer die hij restaureerde. Zijn zonen kregen de microbe te pakken en ook zijn kleinkinderen 
en vrienden werden op hun beurt verzamelaars. De collectie tractors en machines worden regelmatig uit de schuur gehaald om 
deel te nemen aan demonstraties zoals hier in Reet.

Het Laarkasteel zal als domein voor de gelegenheid omgetoverd worden tot Belle Epoquepark. Je kan hier zowel picknickende Belle Epoquedames als retrofietsers 
bewonderen. The Greenfields laten regelmatig jachtmuziek uit hun instrumenten schallen. Vanop het bruggetje voor de ingang van het kasteel heb je een uniek zicht op de 
‘Duivelspoort’. Een maquette toont de evolutie van de kasteeltuinen door de eeuwen heen. Hier is het gezellig vertoeven met een drankje en live gebrachte klassieke muziek. 
De mooi geklede feeën van Guapa Wonderland brengen met hun kortverhalen (via headsets) de kleintjes in een wonderbaarlijke sprookjeswereld.

De Ravotterlei is de plaats waar 
een gekke-fietsenparcours wordt 
uitgebouwd. Dolkomische fietsen 
zorgen voor grappige taferelen en 
puur plezier. Het is ook de speelstraat 
voor jong en oud. Originele oude 
en andere volksspelen zoals Hou je 
plein vrij, Dubbel kaas met gaten, 
petanquebal rollen, verraderlijke 
hangmat, golfbal rollen, spijkerspel, 
stokvangen, reuze Jenga XL, 
4 op een rij, sjoelbak, tonspel, 
ringwerpen, tafelkegelspel, trou-
madam, gatenbord, mannetjesspel, 
hoefijzerwerpen, gaaibol, knikkerhuisje 
en nog meer van dat. Hier kan je zelfs 
een koe of geit melken zoals weleer.

De Lekkerbekstraat hoeft weinig uitleg. Allerlei kramen tonen en verkopen streekproducten die 
hier gekweekt worden. Verder toont Dores vzw de zorg voor dieren en planten waar mensen met 
een beperking met uiterste zorg aan werken. Pony-animatie en knuffelen van de kleine dieren 
zijn mogelijk. Er is ook een verkoop van onder meer groenten, kruidenzout, schapenkaas; enz. 
Hieraan is eveneens een wolbewerkings– en weefatelier verbonden.

De Koekenbroodstraat  toont het 
landelijk karakter van onze gemeente. 
Naast enkele oude werktuigen kan 
je er kennis maken met de gebruikte 
technieken die nu tot folklore behoren 
zoals het vlegeldorsen. Kinderen 
kunnen er stropoppen maken met 
de restjes van wat op het veld bleef 
staan. En er kan genoten worden van 
een vleugje muziek. Een molenaar 
maalt het graan op traditionele 
manier en bij de bakker vinden we 
de verschillende soorten brood en de 
graanmengelingen die ons dagelijks 
brood nu bevatten.

De Kunstboulevard is de plaats waar je kunstwerken 
van vooral lokale artiesten kan bewonderen. Hierbij trekt 
De Kunstkamer 13 de kar. Maar er is meer, veel meer! 
Dat zal eenieder die hier passeert zeker zelf vaststellen.

Den Ouden Weg
 Doedelzakspelers ‘t Ey
   Jeugdbrandweer

Duivelspoort
 Karikatuur laten maken
 Nagelklop
 Toonaardig

Kerk
!   Belle Epoque Huwelijk
!   Film: Brood om van te leven
  Heilige Maria Magdalena Orgel

Koekenbroodstraat
 Foto als herinnering: Welkom in ons REET
 Markt- en straatzanger Erik Wille
  Ponyrijden Dores
   Poppenstrovlechten

Kunstboulevard
 Westelfolk

Laarkasteel
!  Park Belle Epoque
 The Greenfields Jachthoornblazers 
 Guapa Wonderland:

 Feeërieke Sprookjes kortverhalen
 Licht klassieke muziek kwartet 
 Riddershow

Lekkerbekstraat
 Marionettentheater Plansjet

Pufferstraat
 Westelfolk

Pestdorp (Gemeentepark)
 Toon viool & Co

!  Dr. Plague

Ravotterlei
 Draaiorgel De Klaproos
  Gekke fietsenparcours
   Geiten/koe melken, >15 volksspelen

Straffe Stielstraat
 Barbier: haar knippen; baard trimmen
 Begenadigd Accordeonist Frans Heeman
 Bladwijzer laten maken

!  Octaaph

Brooikensplein
 Harmonie Xaverianen
 Reetse Concertband
 Villa Viola: Vioolschool

Den Heeten Steenweg
 Dre Van Den Blekke & Polle van den Tram

!  Retro Peepshow
 Toekomst laten voorspellen 

DOORLOPENDE 
ACTIVITEITEN

Aan de Duivelspoort kan je terecht voor 
handboogschieten en nagelklop. 
Maar er is meer. Een karikaturiste laat u 
hier mooier lijken dan u bent en zangkoor 
Toonaardig bejubelt het Vlaamse land 
terwijl ‘Heilig Reet’ hier via het ‘Onze 
Vader’ letterlijk wordt uitgebeeld.

In Den Ouden Weg zie je hoe  deze oude Reetse hoeves van 
weleer oogden. Van de Beukelierehoeve over de Keelhoeve 
tot de Predikherenhoeve, Wolfshoeve, Ganzendrieshoeve, 
Morenhoeve en Vierballenhoeve. Ietwat verderop staat 
historisch Reet in miniatuur opgesteld. Het Papscholeke, het 
oud gemeentehuis, de oude pastorij, de H. Magdalenakerk, 
het moederhuis, de molen, … alle op schaal.

13:30 • Opening Brooikensdag
  met voorlezen Brooikenstestament

13:45 • Harmonie Xaverianen (Brooikensplein)

14:00 • Belle Epoque huwelijk (kerk)
 • Riddershow (ingang dreef kasteel)
 • Straatzanger Erik Wille (Koekenbroodstraat)
 • Plansjet (hoek Lekkerbekstraat-Kunstboulevard)
 • Dr. Plague (Pestdorp)

14:30 • Optreden Octaaph (Straffe Stielstraat)
 • Jachthoornblazers (Park Belle Epoque)
 • Vlegeldorsen (Koekenbroodstraat)

15:00 • Riddershow (ingang dreef kasteel)
 • Villa Viola Vioolschool (Brooikensplein)
 • Straatzanger Erik Wille (Koekenbroodstraat)
 • Plansjet (hoek Lekkerbekstraat-Kunstboulevard)
 • Dr. Plague (Pestdorp)

15:30 • Belle Epoque huwelijk (kerk)
 • Jachthoornblazers (Park Belle Epoque)
 • Vlegeldorsen (Koekenbroodstraat)

16:00 • Optreden Octaaph (Straffe Stielstraat)
 • Riddershow (ingang dreef kasteel)
 • Reetse Concertband (Brooikensplein)
 • Straatzanger Erik Wille (Koekenbroodstraat)
 • Plansjet (hoek Lekkerbekstraat-Kunstboulevard)
 • Dr. Plague (Pestdorp)

16:30 • KLJ ritmiek / vendelen / wimpelen (a. d. kerk)
 • Jachthoornblazers (Park Belle Epoque)
 • Vlegeldorsen (Koekenbroodstraat)

17:00 • Belle Epoque huwelijk (kerk)
 • Riddershow (ingang dreef kasteel)
 • Straatzanger Erik Wille (Koekenbroodstraat)
 • Plansjet (hoek Lekkerbekstraat-Kunstboulevard)
 • Dr. Plague (Pestdorp)

17:30 • Optreden Octaaph (Straffe Stielstraat)
 • Jachthoornblazers (Park Belle Epoque)
 • Vlegeldorsen (Koekenbroodstraat)

18:00 Reuzenapotheose (Brooikensplein)
 + Contios + Reetse concertband + Reet DCL
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