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Nieuwe voorwaarden pasfoto’s
Vanaf 16 januari 2017 moeten de pasfoto’s voor een nieuwe identiteitskaart of een nieuwe 
kids-ID voldoen aan de zogenaamde ICAO-normen zoals bij de paspoorten. Dit zijn 
internationale normen om een betere controle van identiteits- en reisdocumenten mogelijk te 
maken. 

Je pasfoto moet aan de volgende strenge vereisten  
voldoen:
• maximaal 6 maanden oud zijn;
• afmeting van de pasfoto: 35 mm x 45 mm;
• het aangezicht moet 70 tot 80 procent van de   
 oppervlakte van de foto innemen;
• je moet recht vooruit kijken;
• je gelaatsuitdrukking moet neutraal zijn (geen  
 gefronste wenkbrauwen, mond gesloten, tanden  
 niet zichtbaar en geen grote glimlach);

• je aangezicht moet volledig zichtbaar zijn, zonder ‘accessoires’ (behalve om 
medische of godsdienstige redenen). Je ogen, kin en gezichtsomtrek moeten 
altijd zichtbaar zijn;

• je mag geen bril met getinte glazen dragen; 
• er mag geen lichtweerspiegeling op het aangezicht of op de brilglazen zijn;
• de achtergrond van de foto moet licht, effen en zonder schaduw zijn;
• let erop dat de foto niet onder- of overbelicht is.

De aanvaardingscriteria voor de foto kan je eveneens raadplegen op  
www.ibz.rrn.fgov.be (identiteitsdocumenten – eID – Reglementering).

Op vakantie?
Kijk tijdig je reis- en identiteitsdocumenten na. Een aanvraag voor een 
nieuwe identiteitskaart of een kids-ID duurt minstens 3 weken. Bij de 
aanvraag van een Kids-ID moet het kind aanwezig zijn samen met één 
van de ouders. Een Kids-ID is 3 jaar geldig, maar deze kan al vroeger 
vernieuwd worden. Vooral bij jonge kinderen wordt dit aangeraden. Let 
op: de foto’s van scholen voldoen meestal niet aan de strenge normen. 
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HELP JIJ ONZE 
COMMUNICATIE 
VOORUIT?

De communicatiedienst van 
Brecht werkt aan een nieuw 
communicatieplan waarin de 

uitdagingen, aanpak en priori-
teiten voor de komende jaren 
worden uitgeschreven. En hiervoor 
hebben we jouw hulp nodig! Want 
naast onze eigen analyses en wen-

sen, willen we ook de meningen en 
verwachtingen van onze inwoners 
kennen. Hiervoor werkten we een 
online vragenlijst uit waarmee we alle 
inwoners willen laten bijdragen aan 
dit plan.

 
Wil jij de communicatie van Brecht 
vooruit helpen? Vul dan onze vragenlijst 
in op www.brecht.be/communicatieplan 
en maak kans op een cadeaubon ter 

waarde van 50 euro. Bedankt!

INFO Dienst bevolking , gemeentehuis, Gemeentepark 1, 03 660 25 50 of  
dienst burgerzaken, administratief centrum, Kerklei 2, 03 636 00 44 INFO  Communicatiedienst, Gemeentepark 1,  

03 660 25 73 of communicatie@brecht.be 
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ENERGIEPREMIES 
WIJZIGEN IN 2017 
Vanaf 1 januari werden 
de energiepremies via de 
netbeheerder grondig gewijzigd. 

De hervormingen steunen op 4 pijlers: 
• de premies worden 

vereenvoudigd; 

• er zijn hogere premies voor 
wie grondig renoveert via de 
‘totaalrenovatiebonus’; 

• er is bijzondere aandacht voor de 
kwetsbare doelgroepen; 

• er is extra ondersteuning voor 
collectieve renovatieprojecten.

Ook in 2017 blijft het dus 
interessant om energiebesparende 
investeringen uit te voeren.
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Belastingvermindering voor laten 
plaatsen van dakisolatie blijft mogelijk  

Ook in 2017 is er een belastingvermindering voor uitgaven 
(materiaal en plaatsing) die je doet voor dakisolatie. Je moet wel 
voldoen aan bepaalde voorwaarden. 

• het gaat over facturen met een betalingsdatum tot eind 2017;
• het moet gaan om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, met 

een woonfunctie (eengezinswoning, appartement, studio), waarvan je 
eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder 
bent. Je hoeft de woning niet zelf te bewonen;

• de woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als woning bij de start 
van de werken;

• de dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer. Als de zolder 
onbewoonbaar is, dan mag je ook de zoldervloer of het plafond van de 
bovenste verdieping isoleren;

• je moet een aannemingsovereenkomst gesloten hebben uiterlijk op 
31 december 2016 (een gehandtekende bestelbon of een schriftelijke 
bevestiging van een offerte geldt als bewijs);  

• je moet een voorschot gestort hebben uiterlijk op 31 december 2016 
(het bedrag van het voorschot is overeen te komen met de aannemer, 
er is geen minimumbedrag);

• het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) hebben 
van minstens 4,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). Het aantal 
centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te 
halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.

Belastingaangifte 
Je moet 30% van het totaalbedrag van de investeringen in dakisolatie 
(of zoldervloerisolatie) invullen op de belastingaangifte. In de 
aangifte in de personenbelasting is er een specifieke rubriek voor de 
belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven. Er geldt wel een 
maximumbedrag: voor inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) bedraagt de 
vermindering 30% van de betaalde factuur met een maximum van 3.070 
euro per woning.

Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur 
ingediend kan worden (dus niet de factuurdatum).

Komen niet in aanmerking:
• kamers in gemeenschappelijke gebouwen (kloosters, klinieken, 

hospitalen, weeshuizen ... );
• studentenkamers;
• kamers voor seizoenarbeiders; 
• gebouwen (of een gedeelte ervan) die door hun aard uitsluitend 

voor beroepsdoeleinden in aanmerking komen (winkels, kantoren, 
magazijnen …).

INFO  www.energiesparen.be  
of www.eandis.be

INFO Woonloket, Gemeentepark 2, 03 660 25 80, anya.hoefnagels@brecht.be,  
www.vlaanderen.be

Nieuwe straat: 
LUSTHOF  
De twee nieuwe appartementsgebou-
wen die worden opgetrokken aan de 
Nollekensweg zullen voortaan gelegen 
zijn in het Lusthof. In mei 2016 stelde 
het college vast dat er een nieuwe 
straatnaam moest komen voor die 
woonzone en stelde Lusthof voor. De 
cultuurraad gaf daar in juli gunstig 
advies aan. De gemeenteraad keurde in 
januari de nieuwe straatnaam goed.
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Heraanleg Schotensteenweg 
Vanaf begin maart 2017 wordt 
de Schotensteenweg (N115) 
in Brecht tussen de Beukenlei 
(N117) en de Kapelstraat 
helemaal opnieuw aangelegd. 
De betonplaten die nu voor veel 
geluidsoverlast zorgen bij de 
omwonenden, worden vervangen 
door een stiller wegdek in asfalt. 
De kruispunten worden veiliger 
heringericht en de rijbaan wordt 
meteen ook wat breder gemaakt. 
De werken duren ongeveer 8 
maanden en worden opgesplitst 
in twee fasen. Het doorgaand 
verkeer wordt tijdens de werken 
omgeleid via de E19.

INFO  Agentschap Wegen en Verkeer, www.wegenenverkeer.be/brecht

HERAANLEG IN TWEE FASEN
De heraanleg van de Schotensteenweg is een 
omvangrijk werk. De bestaande betonverharding en de 
fundering worden verwijderd en vervangen door een 
volledig nieuwe wegopbouw met een wegdek in asfalt. 
Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zullen de 
werken in twee fasen gebeuren:
• in de eerste fase, die ongeveer 4 maanden zal 

duren, wordt het stuk tussen de Kapelstraat en het 
kruispunt met de Andrélaan aangepakt. Deze fase 
moet afgerond zijn voor het bouwverlof in juli.

• daarna, in augustus, is het de beurt aan het stuk 
tussen de Andrélaan en het kruispunt met de N117. 
Deze tweede fase moet in augustus starten en duurt 
naar schatting twee en een halve maand. 

Tijdens de werken blijven de kruispunten met de 
Beukenlei en de Andrélaan steeds open. Het kruispunt 
met de Kapelstraat gaat tijdens de eerste fase 
dicht. Bovenstaande planning is onder voorbehoud 
en is ook afhankelijk van het weer en onvoorziene 
werfomstandigheden.

OMLEIDINGEN
Doorgaand verkeer volgt tijdens de werken een 
omleiding via de E19. Ook de bussen van De Lijn volgen 
de omleiding via de E19. Zij kunnen de werfzone immers 
niet voorbij. Dat betekent dat de haltes in de werfzone 
tijdelijk niet bediend kunnen worden. Meer info over 
de bereikbaarheid, omleidingen en haltes vind je op 
www.delijn.be. Fietsers zullen veilig aan één zijde van 
de weg de werfzone kunnen passeren. Voor hen wordt 
bovendien een extra stalling voorzien aan de Ringlaan 
(30 plaatsen). 

Alle woningen, handelszaken en doodlopende zijstraten 
in de werfzone blijven maximaal bereikbaar.

BLIJF OP DE HOOGTE VIA NIEUWSBRIEF
Met een digitale nieuwsbrief wil Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte houden van 
de voortgang van de werken aan de Schotensteenweg. 
Telkens als er nieuws te melden valt over de werf 
(bijvoorbeeld bij een fasewissel of een tijdelijke wijziging 
in de verkeerssituatie) ontvangen geabonneerden een 
mailtje.
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NIEUW:  
OMGEVINGSVERGUNNING
MILIEU- EN STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNING SAMENGEVOEGD

Vanaf 23 februari 2017 gaan alle Vlaamse overheden 
(gemeenten, provincies en Vlaamse overheid) van start 
met de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning 
verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en 
de milieuvergunning. De omgevingsvergunning komt er als 
antwoord van de Vlaamse Regering op de vraag naar vlottere 
procedures. 

Efficiënt en tijdsbesparend
De komst van de omgevingsvergunning hervormt het 
vergunningenlandschap grondig. Door de integratie van beide 
vergunningen worden tegelijk zowel de stedenbouwkundige als 
milieuaspecten van een project beoordeeld. De aanvragen worden 
ingediend bij het omgevingsloket via www.omgevingsloket.be 
waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden 
georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere 
besluiten.

Digitaal
De aanvraag voor een omgevingsvergunning kan je op papier of 
digitaal indienen. De aanvragen worden allemaal digitaal verwerkt. 
Dat draagt op zich nog eens bij tot vereenvoudiging en versnelling. 
Bovendien besparen de behandelende diensten op tijd en papier. 
Bij elke aanvraag moeten zowel de stedenbouwkundige als 
milieuaspecten opgenomen worden. Het is dan niet meer mogelijk 
om voor de stedenbouwkundige aspecten en milieuaspecten van 
1 project afzonderlijke aanvragen in te dienen. De inhoud van je 
aanvraag bepaalt of je de korte procedure (60 dagen) of lange 
procedure (105 tot 120 dagen) moet volgen.

Vanaf 23 februari
Als je vanaf 23 februari een stedenbouwkundige en/of 
milieuvergunning wil indienen, dan zal je dat moeten doen volgens 
de nieuwe procedures, digitaal of aan de hand van de nieuwe 
aanvraagformulieren. De dienst grondgebiedszaken helpt je graag 
verder, zowel met het invullen van de nieuwe aanvraagformulieren 
als met de digitale indiening. Als je niet te lang wil wachten, maak je 
hiervoor best een afspraak op voorhand. 

Paddentrek  
komt op gang
In de loop van februari ontwaken 
amfibieën uit hun winterslaap en trekken 
ze massaal naar beken en poelen om 
zich voort te planten. Tijdens hun tocht 
moeten ze vaak een straat of een weg 
oversteken en lopen ze een groot risico 
om overreden te worden. 

Met de paddenoverzetactie in de omgeving 
van de Mieksebaan en Rommersheide 
helpen gemeentebestuur Brecht en 
Natuurpunt de amfibieën om hun 
geboortepoel veilig te bereiken. 
Matig je snelheid in de omgeving van de 
Mieksebaan en Rommersheide voor de 
veiligheid van de diertjes en de vrijwilligers. 
Wist je trouwens dat er in 2016 in totaal 
475 amfibieën veilig werden overgezet?

INFO  Natuurpunt Brecht, Peter Block,  
peterblock1@hotmail.com 

WIN WIN WIN 
We geven enkele duotickets weg voor de 
prachtige theatervoorstelling ‘Marieke, 

Marieke’ op 17 februari. 
 

Stuur een mailtje naar  
cultuurdienst@brecht.be met het 
antwoord op de volgende vraag:

'Wie schreef de roman 'vlucht' 
waarop deze voorstelling 

gebaseerd is?'

INFO dienst grondgebiedszaken, Gemeentepark 1, 03 660 25 50, 
omgeving@brecht.be of www.omgevingsloket.be  
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UUR van 16.15 tot 17.15 uur
PRIJS € 25,00 (15 lessen)
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT   Sportdienst,  
03 660 28 30 of  
noortje.aernouts@brecht.be

Multimove  
(4-6 jaar)

IN BRECHT
Inschrijvingen schooljaar 
2017-2018

Start inschrijvingen voor kleuters 
geboortejaar 2015 in GBS De Schakel.

DATUM  wo. 01/02/17
UUR om 07.00 uur
LOCATIE GBS De Schakel, Kerkstraat 1
CONTACT GBS De Schakel,  
www.gbs-deschakel.be

ABC van de PC
In deze cursus word je op weg geholpen 
in de wereld van het computergebruik. 
Op korte tijd leer je te werken met de 
computer en schaaf je vaardigheden 
een flink pak bij.

DATUM  do. 02/02/17
UUR van 09.15 tot 12.00 uur 
PRIJS  € 25,00
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20

Fakkeltocht
Fakkeltocht van school Maria 
Middelares.

DATUM  za. 04/02/17
UUR om 17.00 uur
LOCATIE VBS Maria Middelares, Hogebaan 2
CONTACT VBS Maria Middelares,  
www.maria-middelares.be

Fotosalon Brechtse  
Fotokring Eigen Schoon

De foto's van de clubleden van 
fotokring Eigen Schoon worden 
tentoongesteld.

DATUM za. 04/02/17, zo. 05/02/17 
UUR  10.00 tot 18.00 uur (za.) en 10.00 tot 
17.00 uur (zo.) 
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Fotokring Eigen Schoon, 
secretariaat@eigenschoon.be of  
www.eigenschoon.be

De goede manierenshow - 
Brigitte Balfoort

Goede manieren, kennen we ze nog? 
Gebruiken we ze nog? Wat is er de 
laatste tijd zoal veranderd? Brigitte 
Balfoort komt het ons op een bijzonder 
ludieke wijze uitleggen.

DATUM  wo. 01/02/17 
UUR  van 19.30 tot 22.00 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Neos Groot Brecht, 0475 76 20 92

Verhalentent in de bib van 
Brecht en Sint-Job-in-'t-Goor 

Ben je tussen 4 en 8 jaar? Wil je graag 
naar leuke en spannende verhalen 
komen luisteren? Kom dan zeker naar 
onze knusse verhalentent in de bib van 
Brecht of Sint-Job-in-'t-Goor! Er is een 
groepje voor kleuters tussen 4 en 6 jaar 
en een groepje voor leerlingen van het 
eerste leerjaar tussen 7 en 8 jaar.

DATUM  wo. 01/02/17, wo. 15/02/17 
UUR  van 14.00 tot 14.30 uur (4-6 jaar)
van 14.30 tot 15.00 uur (7-8 jaar)
LOCATIE Bibliotheek Brecht Mudaeusstraat 9 of 
Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, Kerklei 2
CONTACT  Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 
of info@bibliotheekbrecht.be

Inschrijvingen schooljaar 
2017-2018

Start inschrijvingen voor kleuters 
geboortejaar 2015 in GBS De 
Sleutelbloem.

DATUM  wo. 01/02/17
UUR om 07.00 uur
LOCATIE GBS De Sleutelbloem, Schoolplein 2
CONTACT GBS De Sleutelbloem,  
www.desleutelbloem.be

Multimove is een gevarieerd en uit-
dagend bewegingsprogramma voor 
jonge kinderen waarbij de focus ligt 
op de ontwikkeling van 12 bewe-
gingsvaardigheden. Plezier staat 
hierbij centraal! Het voordeel van 
Multimove is dat er nog niet één 
sport centraal staat, maar alle be-
wegingen die nu en later nodig zijn, 
komen reeds aan bod. Springen, 
gooien, kruipen en heffen, op, onder, 
door verschillende hindernissen… je 
kind zal zich zeker niet vervelen!

02 
FEB

donderdag
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IN BRECHT
Tekenen met tablets

Wil jij graag mee op deze 
ontdekkingstocht van de tablet? We leren 
je leuke teken-apps kennen. 

DATUM  wo. 08/02/17
UUR  van 14.00 tot 16.00 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 
of info@bibliotheekbrecht.be

Portret tekenen
Wil je graag mensen kunnen tekenen 
en schilderen? Stap voor stap, en aan 
de hand van veel voorbeelden en 
oefeningen, krijg je de techniek van het 
tekenen en schilderen van mensen en 
portretten onder de knie.

DATUM  wo. 08/02/17
UUR van 13.30 tot 15.30 uur
PRIJS  € 5,00 
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18A 
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00

Seniorenfuif - zot van dansen
Naar jaarlijkse gewoonte nodigt Het 
Sluisken alle ouderen uit om mee te 
dansen op je gezondheid. Hou je van 
een dansje en een leuke babbel?  Wil 
je andere senioren uit je buurt leren 
kennen op een leuke manier? Kom dan 
zeker naar deze dansnamiddag. Er 
wordt een bus voorzien vanuit Brecht.

DATUM  vr. 10/02/17 
UUR om 14.00 uur
LOCATIE Toverfluit, Kapellei 264,  
2980 Zoersel
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20

Quiz
K.H. De Eikel organiseert haar 
jaarlijkse quiz met quizmaster Guy 
Stoffelen. 

DATUM  za. 11/02/17
UUR vanaf 20.00 uur
PRIJS € 15,00, max. 6 personen
LOCATIE Zaal De Eikel, Oude Veldstraat 4 
CONTACT Koninklijke Harmonie De Eikel, 
marcel.herthogs@telenet.be

Sociale tuiniers in Sint-Job: 
iets voor jou?

De jobtuin is een gezamenlijk 
groentetuinproject van vier organisaties: 
beweging.net, KWB Sint-Job-in-'t-Goor, 
OC Clara Fey en De Schakel. Je krijgt 
alle informatie over dit concept en hoe 
jij daar je plaats in kan vinden. Tijdens 
deze infosessie krijg je een beeld van 
onze werking en hoe je je kan aansluiten 
als sociale tuinier. 

DATUM za. 11/02/17
UUR van 16.00 tot 17.30 uur
LOCATIE OC Clara Fey, Bethaniënlei 32
CONTACT KWB Sint-Job-in-'t-Goor,  
0475 65 28 41 of info@kwbsintjob.be

Aspibal Sint-Lenaarts
Naar jaarlijkse gewoonte organisseert 
Chiro Nelto een aspibal.

DATUM  za. 11/02/17
UUR vanaf 21.00 uur
LOCATIE Tent, Leeuwerk 4
CONTACT  Chiro Nelto, 0471 88 38 70

Workshop ouder en kind:  
Op (yoga) vakantie met Opa

In een slimme mix van yogaspelletjes, 
ludieke massages,vehalen en 
ontspanning maken we samen een reis 
door de wereld van yoga. 

DATUM zo. 12/02/17
UUR  van 10.00 tot 12.00 uur 
PRIJS  € 10,00 (per duo)
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Sportdienst, 03 660 28 30 of 
noortje.aernouts@brecht.be

Veldtoertocht
WTC Sas 4 organiseert haar jaarlijkse 
veldtoertocht langs de mooiste wegen met 
een keuze uit verschillende afstanden (10 
km - kidstoer, 29 km of 45 km).

DATUM zo. 12/02/17
UUR  van 08.30 tot 11.00 uur
PRIJS  € 5,00 
LOCATIE Vertrek 't Goorhof, Kerklei 18
CONTACT WTC sas 4, www.wtcsas4.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filmavond  
'Central do Brasil'

10 
FEB
vrijdag

UUR  om 19.30 uur
PRIJS  € 2,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Dienst vrije tijd,  
03 660 28 30

Central do Brasil is een 
Braziliaanse dramafilm uit 1998 
onder regie van Walter Salles. 
De film gaat over de zoektocht 
van een kind naar zijn vader. 
Rustige, aangename roadmovie 
waarbij de band tussen een 
vrouw en een jongetje geleidelijk 
aan groeit en centraal staat. 
Filmavond georganisseerd door 
de gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking. 

Beginternet
De reeks Beginternet is bedoeld voor 
wie nog (bijna) nooit met een computer 
gewerkt heeft.

DATUM di. 07/02/17 
UUR  van 09.15 tot 12.00 uur
PRIJS  € 45,00 (9 lessen) 
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18A
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00
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Open Kijkdag:  
eerste kleuterklas

Kom eens een kijkje nemen in onze 
eerste kleuterklas, samen met je kindje. 

DATUM  di. 14/02/17
UUR van 09.30 tot 10.30 uur
LOCATIE Basisschool In 't Groen, 
Leopoldstraat 15
CONTACT Basisschool In 't Groen, 
basisschoolintgroen@scarlet.be

Open uurtje voor nieuwe 
kleuters

Kennismakingsmoment voor nieuwe 
kleuters en hun ouders.

DATUM  di. 14/02/17
UUR van 13.45 tot 14.45 uur 
LOCATIE Vrije kleuterschool De Zevensprong, 
Venusstraat 5
CONTACT Vrije kleuterschool De Zevensprong, 
03 660 07 70, www.de7sprong.be

Open uurtje voor nieuwe 
kleuters

Een kennismakingsmoment voor 
nieuwe kleuters en hun ouders.

DATUM  wo. 15/02/17
UUR van 11.00 tot 12.00 uur
LOCATIE Vrije kleuterschool Klavertje 3,  
St.-Willebrordusstraat 29
CONTACT Vrije kleuterschool Klavertje 3,  
03 660 07 70, www.klavertjedrie.be

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(Groot) ouder - kind yoga

UUR van 15.30 tot 16.30 uur
PRIJS € 30,00 per duo (5 lessen)
LOCATIE GBS De Schakel, 
Kerkstraat 1

CONTACT  Sportdienst Brecht,  
03 660 28 30 of  
noortje.aernouts@brecht.be

15 
FEB

woensdag

Bloed geven doet leven

Een beetje van je eigen bloed afstaan 
duurt een half uurtje en het redt 
levens. Waarom nog twijfelen?

DATUM  do. 16/02/17
UUR  van 17.00 tot 20.30 uur
LOCATIE Administratief centrum, Kerklei 2
CONTACT Rode Kruis Sint-Job-in-'t-Goor, 
www.rodekruis.be/afdeling/sint-job-in-t-goor

I love Sint-Job & I love Retro

Tijdens 'I love Sint-Job' leven meer dan 
1000 jongeren zich een hele avond uit 
op de beats van de dj's. Ook de tweede 
avond werd een succes, zo’n 800 
fuifnummers gingen vorig jaar uit de 
bol op "I love the 80’s”. Door de vraag 
naar ook wat oudere én minder oude 
hits besloten ze de naam te veranderen 
naar “I love Retro”.

DATUM vr. 17/02/17 en za. 18/02/17
UUR vanaf 21.00 uur 
PRIJS  € 5,00 
LOCATIE Tent, Bethaniënlei 2
CONTACT Chiro Sint-Job-in-'t-Goor,  
www.ilovesintjob.be

Samen met je (klein)kind genieten en 
ontspannen. Op een speelse manier bele-
ven we een yoga-avontuur met oa. een 
aantal yogahoudingen, een verhaaltje, 
massage,...Ook voor de (groot)ouders is 
het leuk om zich nog eens helemaal kind 
te mogen voelen. Samen met je (klein)
kind genieten en ontspannen.  
 

Leen Braspenning:  
Marieke, Marieke 

Marieke Marieke - naar de roman 
'Vlucht' van Johanna Spaey - vertelt 
het verhaal van Marieke en Sybille 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. De één 
migreert van België naar Nederland, 
de ander van Nederland naar België. 
Als twee wolvinnen spelen actrices 
Kaltoum Boufangacha en Aminata 
Demba de strijd van deze twee vrouwen 
tegen de achtergrond van het huidige 
migratieverhaal. 

DATUM  vr. 17/02/17 
UUR  om 20.15 uur 
PRIJS  € 11,00 - € 9,00 (65+ en -25 jaar)
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

Brechtse Kampioenenviering
De gemeente Brecht zet elk jaar haar 
sportkampioenen in de bloemetjes.   
Naast de huldiging van de individuele 
en ploegsporters, worden deze avond 
ook enkele trofeeën uitgedeeld: 
sportman, sportvrouw, sportbelofte, 
sportploeg  en G-sporttrofee. 

DATUM  za. 18/02/17
UUR om 19.00 uur
LOCATIE Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7
CONTACT Sportdienst Brecht, 03 660 28 30 
of noortje.aernouts@brecht.be



IN BRECHT

Deadline UiT-kalender maart: vrijdag 10 februari 2017

Theater FroeFroe: Bambole 
(3-6 jaar) 

Theater FroeFroe staat steeds garant 
voor mooie verhalen en poppen met 
een hoek af. 'Bambole' is het Sprookje 
Van Koen en zijn Buurvrouw. 

DATUM  zo. 19/02/17
UUR om 15.00 uur
PRIJS € 5,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

Badminton krokustornooi

Zet Brecht in volle badmintonbloei 
op het recreatieve krokustornooi. 
Sportief plezier en sympathieke sfeer 
zijn de belangrijkste drijfveren. Want 
wanneer de krokussen bloeien, zal 
badmintonvreugde menig vloeien!

DATUM  zo. 19/02/17
UUR van 09.30 tot 16.00 uur
LOCATIE Sporthal De Ring, Ambachtlaan 7
CONTACT Sporta-federatie vzw,  
www.sportafederatie.be/badminton

Winterwandeling

Natuurpunt Brecht organiseert een 
winterwandeling in de Leeuwerk. 
Bekijk met telescopen de wintergasten 
door de vogelkijkwand en bewonder 
de amfibieën in de twee uitgeschoonde 
waterpoelen.

DATUM  zo. 19/02/17
UUR om 14.00 uur
LOCATIE De Leeuwerk Sint-Lenaarts, Groenstraat
CONTACT Natuurpunt Brecht, 0474 25 23 74

iPad

De iPad, iedereen heeft het erover en 
steeds meer mensen maken er gebruik 
van. Maar hoe werkt alles nu precies? 
Wat zijn 'apps' en hoe krijg je ze op je 
toestel? In deze cursus ga je zelf aan de 
slag met je iPad. 

DATUM  ma. 20/02/17
UUR van 09.30 tot 12.00 uur
PRIJS € 25,00 (5 lessen)
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18A
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00

Dubbelconcert:  
Along A Line + Leonore 

Twee fantastische zangeressen voor 
de prijs van 1. Voor liefhebbers van 
mooie melodieën en subtiele muzikale 
schoonheid. Leonore speelde in 
Brecht al het voorprogramma van 
Marble Sounds, op vraag van de vele 
enthousiaste bezoekers toen spelen 
ze nu een volwaardig concert.  Along 
A Line combineert de zang van 
popzangeres Aline Goffin met jazz- en 
klassieke muziek. 

DATUM  vr. 24/02/17
UUR om 20.15 uur
PRIJS € 11,00 - € 9,00 (65+ en -25 jaar)
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

Kaartavond

Jaarlijkse kaartavond slagen halen met 
een prijzenpot van 400 euro.

DATUM  vr. 24/02/17
UUR om 19.00 uur
LOCATIE zaal 't Centrum, Dopsstraat 73
CONTACT WTC Mistral Bikers,  
www.mistralbikers.be

WORDT VERWACHT

Quiz 
De veteranen van K. Brecht SK 
organiseren een quiz met quizmaster 
Guy Stoffelen. Maximum 6 personen 
per ploeg.

DATUM  vr. 03/03/17
UUR om 20.00 uur
PRIJS € 15,00 (per ploeg)
LOCATIE zaal 't Centrum, Dopsstraat 73
CONTACT Veteranen K. Brecht SK, veteranen.
brecht@gmail.com 

Sprookjes enzo: 
incontri 
Een magische vuurperformance 
voor iedereen! Bij valavond steken 
we de vuren aan en nodigen we je 
uit op een eigenzinnig vuurspektakel 
in openlucht. 'Incontri' staat voor 
ontmoetingen. De spelers vertellen je 
een klein verhaal vol sterke beelden 
die je doen wandelen tussen de sterren 
en laten dansen tussen de vlammen. 
Paraplu's worden draaimolens van 
vuur, vuurslangen schieten weg in 
het donker... In samenwerking met 
kinderopvang Stekelbees. Voorstelling 
in openlucht.

DATUM  za. 04/03/17
UUR om 20.15 uur
PRIJS € 5,00
LOCATIE Tuin kinderopvang Stekelbees, 
Mudaeusstraat 6
CONTACT Cultuurdienst Brecht, 03 660 28 
30 of www.gcbrecht.be


