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BESTE INWONERS VAN BRECHT, SINT-LENAARTS, SINT-JOB-IN-‘T-GOOR EN OVERBROEK,

Als uw nieuwe burgemeester, wil ik u van harte een gelukkig en voorspoedig 2019 toewensen. In de eerste plaats wens 
ik u een goede gezondheid, voor uzelf en voor al uw dierbaren. Daarnaast hoop ik dat u in 2019 geregeld kan genieten van 
de kleine dingen, waar we maar al te vaak onvoldoende tijd voor (kunnen) vrijmaken.

Bij de start van het nieuwe jaar staan we ook aan het begin van een nieuwe legislatuur. Na de verkiezingen in oktober 
vorig jaar werd een nieuwe ploeg samengesteld, die onze gemeente de volgende zes jaar zal besturen. Dat nieuwe college 
van burgemeester en schepenen bereidt zich sindsdien voor en werkt zich in, zodat ze meteen goed van start kan gaan. 
Er zijn al talloze gesprekken en ontmoetingen geweest met de verschillende gemeentelijke diensten, om zo een vlotte 
overgang naar het nieuwe bestuur te kunnen garanderen. 

Ik zou daarom heel graag mijn voorganger Luc Aerts willen bedanken voor de constructieve manier waarop de overgang 
naar het nieuwe bestuur werd voorbereid. Eveneens een groot woord van dank aan onze algemeen directeur Annemie 
Marnef en aan alle personeelsleden die zorgden voor een goede continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening.

Uiteraard bereiden we ons ook voor op nieuwe, grote uitdagingen waar we met onze gemeente voor staan in de komende 
jaren (zoals bijvoorbeeld het mobiliteitsvraagstuk). Zulke dossiers vragen om degelijk overleg en nauwe samenwerking 
met onze buurgemeenten en hogere overheden. 
Het nieuwe gemeentebestuur heeft ook twee andere topprioriteiten: transparantie van het bestuur en burgerinspraak van 
u als inwoner van de gemeente. We willen u vanaf het begin van een project betrekken. Zo willen we uw mening graag 
horen nog voor we een beslissing nemen en voor we de uitvoering ervan starten. U kent de situatie in uw straat of wijk 
immers het beste en kan ons daarom de nodige, waardevolle info bezorgen.  

Wij kunnen natuurlijk niet het onmogelijke beloven. Soms kunnen goede voorstellen of ideeën toch afgewezen worden 
omwille van budgettaire beperkingen of praktische bezwaren. Maar we beloven wél steeds te handelen in het belang van 
de gemeente, haar deelgemeenten en al haar inwoners. U bent trouwens altijd welkom bij het gemeentebestuur met uw 
suggesties, vragen of opmerkingen.

Van harte een schitterend 2019 gewenst!

Sven Deckers
burgemeester
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NIEUW 
    BESTUUR

Op donderdag 3 januari legden de nieuwe raadsleden de 
eed af. We geven je hierbij een overzicht van de nieuwe 

bestuursploeg. De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk 
welzijn bestaan uit volgende meerderheidspartijen N-VA (11 

zetels) en CD&V-CDB (10 zetels). De oppositie bestaat uit 
Vlaams belang (4 zetels), Open VLD (2 zetels), Groen (1 zetel) en 

Oprecht Brecht (1 zetel).

4

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
Het Brechts college bestaat uit de burgemeester, 5 schepenen en een voorzitter bijzonder 

comité. Het schepencollege staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente, zoals het 
beheer van de financiën en de goederen, de vaststelling van rooilijnen, afgifte van bouw- en 

verkavelingsvergunningen, het aanstellen van personeel,… Iedere schepen specialiseert zich in 
een welbepaald beleidsthema. Alle beslissingen worden wel gezamenlijk genomen.

VAST BUREAU
Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de 

besluiten van de raad uit.

BURGEMEESTER
De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente. Hij/zij vertegenwoordigt de regering en de 

provinciale overheid bij de gemeente en is belast met de uitvoering van wetten en besluiten van deze 
overheden. De burgemeester zit de vergadering van het schepencollege en van het vast bureau voor. 

Samen met de burgemeesters van de andere gemeenten van de politiezone Voorkempen en van de
brandweerzone Rand maakt hij ook deel uit van het politiecollege en van de zoneraad.

ZE
SD

E SCHEPEN
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Sven Deckers (N-VA)
• Veiligheid (politie, brandweer, verkeersveiligheid, onbewoonbare panden...)
• Financiën (beleidsplanning, intergemeentelijke samenwerking)
• Erediensten
• Burgerlijke stand
• Personeel

Daan De Veuster 
(CD&V-CDB)
• Openbare werken
• Patrimonium
• Groenvoorzieningen
• Wonen
• Ondersteuning van 

evenementen / activiteiten
Eline Peeters  
(N-VA)
• Ruimtelijke ordening/omgeving
• Mobiliteit
• Toerisme en evenementen

Frans Van Looveren 
(CD&V-CDB)
• Jeugd
• Cultuur (incl. bib)
• Landbouw

Charlotte Beyers  
(N-VA) 
• Sport 
• Communicatie en participatie (inspraak, informatie, 

digitalisering (ICT), e-loket)

Kris Janssens  
(N-VA) 
• Economie en werk 

(middenstand, 
tewerkstelling, markten en 
kermissen)

• Leefmilieu (afvalbeleid, 
duurzaamheid)

• Dierenwelzijn

Luc Aerts  
(CD&V-CDB) 
• Sociale zaken  

(incl. ontwikkelingssamenwerking)
• Onderwijs

(tot 31/12/2023. Opvolger: Kris Kenis)
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GEMEENTERAAD 
In Brecht telt de gemeenteraad 29 raadsleden. Dat aantal is, net als het aantal schepenen, 
afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. Als hoogste orgaan van de gemeente regelt 
de gemeenteraad alles wat van gemeentelijk belang is en wat niet specifiek aan één van de andere 
organen is opgedragen. Zo stelt de gemeenteraad de schepenen aan, stelt de reglementen op, keurt 
de begroting goed, voert de belastingen in,…

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
De raad voor maatschappelijk welzijn (is de OCMW-raad) en het vast bureau zijn de 
beleidsorganen van het OCMW en zijn uit dezelfde leden samengesteld als respectievelijk de 
gemeenteraad en het schepencollege. Gemeente- en OCMW-raad hebben dezelfde voorzitter, 
namelijk Leo Nicolaï. 

EEN OVERZICHT VAN DE RAADSLEDEN: 
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BIJZONDER COMITÉ VAN DE SOCIALE DIENST
De beslissing of iemand hulp en ondersteuning krijgt van het OCMW, wordt genomen door een apart comité, 
namelijk het bijzonder comité van de sociale dienst. met als voorzitter Luc Aerts.
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Wijzigingen in de loop van legislatuur 2019-2024
BIJZONDER COMITÉ:
•  Opvolger Marcel Van Dijck: Karen Van Looveren 

vanaf 01/01/2022
•  Opvolger Filip Vangilbergen: Kris Kenis van 

01/01/2022 tot 31/12/2023
•  Opvolger Kris Kenis: Gert Paulussen vanaf 

01/01/2024
•  Opvolger Luc Aerts (voorzitter): Kris Kenis 

(voorzitter) vanaf 01/01/2024

GEMEENTERAAD:
•  Opvolger Luc Aerts (schepen): Kris Kenis (schepen) 

vanaf 01/01/2024
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Speelbabbel 
zoekt vrijwilligers 
Word jij één van de nieuwe vrijwilligers voor onze gezellige Speelbabbel? Heb jij een warm hart
voor baby’s en peuters? Ben jij vlot in de omgang? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

De Speelbabbel is een plek waar baby’s en peuters tot 3 jaar nieuw speelgoed ontdekken, kunnen oefenen
met praten en bewegen, vriendjes maken en andere grote mensen ontmoeten onder de vleugels van hun
(groot)ouders. 

Terwijl de kinderen spelen kunnen de (groot)ouders gezellig met elkaar babbelen en zo tips en ervaringen
uitwisselen. Ze blijven wel steeds zelf verantwoordelijk voor hun kind(eren). 

Je taken:

• zorgen voor een warm onthaal met een stukje fruit en water voor de kindjes, en kopje koffie of thee voor 
de (groot)ouders;

• mee helpen bij de praktische voorbereiding en opruimen na de ‘speeltijd’; 
• invullen van het logboek en aangeven hoeveel ouders en kindjes er komen; 
• ouders en kinderen motiveren om met het speelgoed te spelen;
• ontmoeting en ervaringsuitwisseling stimuleren tussen de ouders;
• meewerken aan de bekendmaking van de Speelbabbel. 

Je profel 

Je bent geïnteresseerd in de leefwereld van kleine kinderen en hun ouders, je kan goed omgaan met kinderen
en volwassenen, je kan een luisterend oor bieden en je hebt respect voor ieders eigenheid, mening en achtergrond. 

We bieden 

Vrijwilliger zijn in de Speelbabbel betekent werken in een fijne omgeving, de 
mogelijkheid om sociale contacten te leggen en om vormingen te volgen. 
Daarnaast biedt de gemeente je ook een vrijwilligersverzekering. 

De Speelbabbel in Sint-Job-in-‘t-Goor bestaat reeds een aantal jaren en kent een 
stijgend succes. Het gemeentebestuur wenst graag een tweede Speelbabbel te 
openen in Brecht. 

Wil je ook graag deel uitmaken van een enthousiaste groep vrijwilligers en het 
verschil maken voor kinderen en hun (groot)ouders? We wensen je alvast van 
harte welkom! 

INFO dienst welzijn, welzijnscampus Sociaal Huis, Gasthuisstraat11, Kris Van Dijck, 03 330 11 20 of  kris.vandijck@brecht.be 



 Met welke afvalstoffen kan je gratis 
terecht op het recyclagepark?
Het recyclagepark is opgedeeld in een betalend en een niet-betalend 
gedeelte. De volgende afvalstoffen, die je gratis kan afleveren, horen 
thuis op het niet-betalend gedeelte:

• papier en karton (druk de kartonnen dozen plat);
• pmd - plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en 

drankkartons;
• glas - glazen flessen en bokalen, gesorteerd in wit en 

gekleurd glas;
• metalen;
• harde kunststoffen;
• afgedankte elektrische en elektronische toestellen: grote 

apparaten (vb. wasmachine en koelkasten);
• afgedankte elektrische en elektronische toestellen, 

opgesplitst in tv’s / monitoren en kleine apparaten (vb. 
haardrogers, elektrisch tuingereedschap, lcd-schermen, 
video’s);

• herbruikbare goederen
• klein gevaarlijk afval (bv. frituuroliën en -vetten, afvalolie, 

verfresten, batterijen);
• autobanden, met en zonder velg - geen vrachtwagen- of 

tractorbanden;
• zuivere piepschuim of isomo;
• zuivere plastic folie;
• plastic bloempotjes en plantentrays (veegschoon);
• textiel;
• kaarsresten en kurken stoppen.

Per gezin mag je jaarlijks gratis 300 kg groenafval en 1.000 kg  
asbesthoudend afval naar het recyclagepark brengen.

FOUT 
OPHAALKALENDER 
ZONE 3 EN ZONE 6

Op de gedrukte ophaal-
kalender van zone 3 en zone 6 
staat foutief vermeld dat er op 
zondag ophaling is voor papier 
en karton. Dit moet voor het 
hele jaar voor zone 3 zijn: elke 
3de zaterdag van de maand. 
Voor zone 6 is het: elke 1ste 
zaterdag van de maand. 

De eerstvolgende ophaling 
van papier en karton in zone 
3 vindt plaats op zaterdag 19 
januari 2019 en in zone 6 op 
zaterdag 6 februari 2019.
 
Gratis Recycle! App
Mis geen enkele ophaling 
met de gratis Recycle! App. 
Zo krijgt u automatisch een 
bericht voor elke ophaling. 
Meer info vind je op  
https://www.ophaalkalender.be.

VRAGEN VAN DE
inwoners

9
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OP ZOEK NAAR UITBATER  
GLOEDNIEUW  

OC ’T CENTRUM
OC ’t Centrum is een modern ontmoetingscentrum in het hart van Sint-Lenaarts. 
Het wordt een plek waar evenementen, een bibbezoek, vergaderen en ontmoeten 
samengaan, een plek die jong en oud samenbrengt en verbindt. Kortom, het is een 
bloeiende ontmoetingsplaats met een grote podiumzaal, een moderne bibliotheek, 
een gezellige foyer met keuken, drie vergaderzalen en een café/bar, verzameld in 1 
nieuw gebouw.  

UITBATER GEZOCHT

Voor dat gloednieuw ontmoetingscentrum met bar in Sint-Lenaarts zijn we op zoek 
naar een uitbater. In de bar kunnen klanten rustig iets drinken en biljarten en in de 
zomer is er plaats op een gezellig terras met petanquebaan. De uitbater houdt de bar 
open en heeft contact met de verenigingen. Enkel bij afwezigheid van de zaalwachter 
(die zorgt voor de reservatie van de zalen) volgt hij de zaalverhuur mee op, tegen 
vergoeding. Het poetsen van de zalen gebeurt eveneens extern. De uitbater krijgt 
een ruime ondersteuning door een medewerker van het gemeentebestuur en de 
zaalwachter. 

De uiterlijke datum voor het indienen van een kandidatuur is maandag 4 februari 2019.

Interesse? Kom bij ons langs en we bespreken het dossier samen. 

INFO gemeente Brecht, Tinne Rombouts, Gemeentepark 1, 03 660 25 50 of tinne.rombouts@brecht.be 
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Bib aan Huis is een dienstverlening van de bibliotheek die bij Brechtenaren die (tijdelijk) minder mobiel zijn naar hen 
thuis gaat. Na een eerste verkenningsgesprek brengt de medewerkster van de bib iedere 6 weken een pakket boeken, 
samengesteld op basis van jouw voorkeuren, aan huis. Voor wie minder goed ziet heeft de bib ook grootletterboeken, 
luisterboeken of daisy-boeken ter beschikking. Ook kan je cd’s en dvd’s lenen. De service is gratis, je betaalt wel net 
als iedere andere lener jaarlijks lidgeld van 5 euro (18-65 jaar) of 2,50 euro voor +65 jaar en leengeld.  
Interesse? Contacteer de bib! 

DE BIB KOMT AAN HUIS BIJ INGRID

 “‘Bib aan huis’ is de 
ideale oplossing voor mij”
Wist jij al dat de bib aan huis komt als je (tijdelijk) minder mobiel bent? Een 
mooie oplossing voor wie omwille van ziekte, een ongeval of een operatie niet 
in de bibliotheek geraakt. Zo vindt ook Ingrid, inwoonster van Sint-Job-in-‘t-
Goor. Medewerkster van de bib Hilde komt intussen enkele maanden bij haar 
thuis om haar pakket boeken af te leveren. We vragen tijdens zo’n bezoek wat 
Ingrid van de dienstverlening vindt. 

Iedere zes weken een nieuwe lading boeken
Hilde, medewerkster van de bibliotheek, gaat iedere zes weken 
op stap om de materialen rond te brengen. Hilde: “Ik kom 
momenteel op 8 plaatsen, zowel bij ouderen als bij inwoners 
die omwille van een operatie of ziekte zelf niet in de bibliotheek 
geraken. Op een eerste verkenningsgesprek overlopen we wat 
de interesses, favoriete genres en eventueel wat hun favoriete 
schrijvers zijn. Voor sommige klanten stel ik op basis daarvan zelf 
een pakket boeken samen. Sommige anderen geven zelf concrete 
boeken door die ze willen lezen.” 

Beter dan alle boeken online te moeten kopen
Ingrid Willems, inwoonster uit Sint-Job-in-‘t-Goor, maakt sinds enkele maanden gebruik van 
‘bib aan huis’. Ze vertelt: “Ik lees enorm graag, maar door mijn ziekte is een trip naar de bib te 
vermoeiend. Ik kocht aanvankelijk veel boeken online, maar dat werd wat duur. Ik las toevallig dat 
de bib van Schoten aan huis komt, bleek dat Brecht die dienst ook al aanbiedt sinds 2015.”

Nieuwe genres en schrijvers leren kennen
Voor Ingrid blijkt ‘bib aan huis’ de ideale oplossing. “Ik lees iedere zes weken zo’n 7 boeken uit, 
vooral thrillers en waargebeurde verhalen. In die boeken kan ik me helemaal verdiepen en even alles 
vergeten. Ik zoek zelf online naar interessante boeken en maak een lijstje op voor Hilde. Bovendien 
komt zij dikwijls met interessante tips. Heel leuk, zo kom ik wat uit mijn ‘lees-comfortzone’ en leer ik 
nieuwe genres en schrijvers kennen!”

INTERESSE EN INFO bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9,  
03 330 12 80 of info@bibliotheekbrecht.be. 



Brecht Werkt vzw zorgt voor  
tewerkstelling én dienstverlening in 

onze gemeente 12

Brecht Werkt vzw (het vroegere PWA – afdeling 
dienstencheques) biedt huishoudelijke hulp aan 
én geeft werkzoekenden een job. Hun focus ligt 
bovendien op Brechtse gebruikers en Brechtse 
poetshulp. Een 40-tal werknemers en zo’n 250 
klanten, die telt de vzw Brecht Werkt vandaag. Een 
mooi aantal, maar met het oog op uitbreiding zijn 
ze nog op zoek naar Brechtenaren die poetshulp 
nodig hebben én naar werknemers die op zoek zijn 
naar een vaste job. 

PWA werd Brecht Werkt vzw
Het ontstaan van (de voorgangers) van Brecht 
Werkt gaat al even terug in de tijd. Marcel Van 
Dyck (oud-voorzitter PWA en bestuurslid Brecht 
Werkt) legt uit: “Eind jaren ’80 werd in Brecht de 
‘Klusjesdienst’ opgericht. Het doel van die dienst 
was langdurig of oudere werklozen terug in het 
arbeidscircuit aan de slag te krijgen. Later werd dit 
PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) 
dat in 1994 in iedere gemeente verplicht werd. 
Enkele jaren geleden werd pwa op nationaal niveau 
afgeschaft en zo is Brecht Werkt vzw ontstaan.”

Brecht Werkt vzw is klaar voor uitbreiding
Op 1 april 2017 werd Brecht Werkt opgericht 
als autonome en private vzw. Marcel Lippens, 
voorzitter van Brecht Werkt vzw, licht toe: “De 
overstap van PWA naar de vzw verliep erg 
vlot. De gemeente participeert trouwens in de 
vzw en ondersteunt deze, maar de vzw werkt 
wel volledig autonoom. We tellen zo’n 40 
werknemers en een 250-tal klanten, maar we 
zijn klaar voor uitbreiding.” Tanja De Keirsmaeker 
(verantwoordelijke bij Brecht Werkt vzw) vult aan: 
“Tien van onze werknemers zijn trouwens al in 
dienst van bij de opstart!”

Hulp nodig in het huishouden?
Tanja legt uit wat Brecht Werkt vzw te bieden 
heeft: “Iedereen die gebruik wil maken 
van huishoudhulp, kan bij ons terecht! De 
dienstencheques, een betaalmiddel waarvoor het 
Vlaamse Gewest een financiële bijdrage levert, 
hebben voor iedereen een vast tarief van 9 euro 
per gewerkt uur. Er wordt dus geen rekening 
gehouden met je inkomen, je pensioen,…  
Onze medewerkers zorgen voor een 
breed aanbod aan huishoudelijke taken, 
zoals poetsen, wassen, strijken, koken,… 
We werken telkens in blokken van vier 
uur, wekelijks of tweewekelijks.”

© Kempens Landschap
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GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS POETSTEAM

Om het team van poetshulp te versterken, zijn ze op zoek naar gemotiveerde 
medewerkers. Tanja: “Iedereen kan hier komen werken. Zin in een nieuwe 
uitdaging? Werkzoekend? Of huisvrouw en een centje bijverdienen? Naast het loon 
ontvang je een vergoeding voor de verplaatsingskosten, groepsverzekering en een 
hospitalisatieverzekering (met mogelijkheid voor heel het gezin om aan te sluiten 
aan groepstarief). Interesse? Laat het me weten!” 

INFO Brecht Werkt vzw, Tanja De Keirsmaeker, 
Gasthuisstraat 42, 0477 13 42 68 of  
tanja@brechtwerkt.be

Gezocht 13
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Gemeente zoekt 
Brechtse sportsterren
De Brechtse kampioenenviering wordt in een volledig nieuw jasje 
gestoken en is vanaf nu ‘Gala van de Brechtse sportsterren’. Zo zal niet 
alleen het volledige programma, maar ook de presentatie, de locatie en 
naam van het evenement voorzien worden van een stijlvolle make-over. 

Het wordt een wervelende sportshow die door een professionele 
moderator aan elkaar gepraat zal worden. Hiervoor werd alvast Sporza 
journalist Maarten Vangramberen gestrikt. Op vrijdagavond 22 februari 
2019 zal Maarten op stijlvolle wijze de Brechtse sportsterren voorstellen die 
het voorbije jaar een opmerkelijke sportieve prestatie hebben geleverd. 

Is er een atleet of ploeg uit jouw omgeving die het voorbije jaar een knappe 
sportprestatie neerzette? Vul dan online het formulier in, ten laatste op 
maandag 14 januari 2019. 

Meer informatie over het sportgala en het online formulier vind je terug op 
www.sportiefbrecht.be

INFO Sportdienst, Gemeenteplaats 1, 03 660 28 30 of rika.rits@brecht.be 

 
 
 

 
Vraag je 
lerarenkaart 
aan
Alle leraren die in Brecht wo-
nen, kunnen hun lerarenkaart 
2019 afhalen in de hoofdbib 
van Brecht. 
Haal je jouw kaart graag op 
in de bib van Sint-Lenaarts 
of Sint-Job-in-‘t-Goor? Stuur 
dan een e-mail of bel naar 
03 330 12 80. Start je in het 
schooljaar 2018-2019 voor 
het eerst in het onderwijs? 
Dan krijg je jouw lerarenkaart 
2019 thuisbezorgd.

INFO Bibliotheek Brecht,  
Mudaeusstraat 9, 03 330 12 80  
of info@bibliotheekbrecht.be 

PARK & RIDE LESSIUSSTRAAT 

Sinds kort is de parking aan het kruispunt Lessiusstraat – 
Ring volledig klaar voor gebruik. Zo’n 24 plaatsen kunnen 
daar gebruikt worden als park & ride (zonder beperking op 
de parkeertermijn). 



12 VRIJWILLIGERS  
VAN START ALS 
DIEFSTALPREVENTIEADVISEUR

Bij Lokale Politie Voorkempen werden 
dit najaar 12 vrijwilligers klaargestoomd 
om van start te kunnen gaan als 
diefstalpreventieadviseur. Hun opleiding 
bestond zowel uit theorielessen als uit een 
praktijkgerichte vorming op het terrein. De 
kersverse diefstalpreventieadviseurs zullen 
vanaf nu ingezet worden om geïnteresseerde 
burgers in te lichten over een betere 
beveiliging van hun woning. 

Preventie is het beste wapen tegen inbraken. 
Hoe moeilijker het een inbreker gemaakt 
wordt, hoe sneller hij afhaakt. Daarom 
wil de politiezone hier extra op inzetten. 
Diefstalpreventieadviseurs komen – op jouw 
vraag – op huisbezoek en bekijken tijdens 
een rondgang de zwakke en inbraakgevoelige 
punten van je woning. Ze geven je concrete 
tips over hoe je de woning beter kan beveiligen. 
Nadien volgt ook een (niet-bindend) schriftelijk 
analyseverslag. Het advies is volledig gratis! 

Advies aanvragen? 
Een diefstalpreventieadvies aanvragen kan 
via de website www.politie.be/5355 door 
het aanvraagformulier in te vullen en door 
te mailen naar pz.voorkempen.preventie@
police.belgium.eu. Rechtstreeks je wijkinspecteur 
aanspreken, langs een politiepost gaan of 
telefonisch een aanvraag doen op het nummer 
03 210 41 11 kan ook. 

Opvoedingspunt 
Brecht helpt je bij 
opvoedingsvragen            
Zit je wel eens met grote of kleine vragen over opvoeding? 
Mijn baby slaapt ’s nacht nog niet door… Mijn zoontje 
heeft wel eens driftbuien, hoe pak ik dat aan? Vanaf 
wanneer moet ik mijn kinderen zakgeld geven? Mijn 
dochter heeft faalangst… Mijn puber pubert, help! 
Herkenbaar, niet? Twijfels en vragen horen bij opvoeden, 
want je wil het graag zó goed doen. En daar kan het 
Opvoedingspunt je bij helpen.

Anoniem, vrijblijvend en gratis luisterend oor
Opvoedingspunt Brecht is een samenwerkingsproject 
van Openluchtopvoeding vzw (OLO), Huis van het Kind 
Voorkempen en welzijnscampus Sociaal Huis. Je vindt 
er een luisterend oor, een 'tweede stem' voor al je vragen 
of twijfels over opvoeden. Je hoeft niet noodzakelijk een 
groot probleem te hebben om een afspraak te maken 
met het opvoedingspunt. Het Opvoedingspunt is er voor 
iederéén die met opvoeding te maken heeft (ouders, 
grootouders, opvangouders, babysits, jongeren die zelf 
met vragen zitten,…). 

Het Opvoedingspunt werkt anoniem, vrijblijvend en gratis. 
Als je graag een gesprek hebt in het Opvoedingspunt, maak 
je best even een afspraak per mail of telefoon. Gesprekken 
vinden plaats in welzijnscampus Sociaal Huis. 
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INFO Opvoedingspunt Brecht, welzijnscampus  
Sociaal Huis, Gasthuisstraat 11, 0492 73 36 78,  
opvoedingspunt@brecht.be 

WAAROM JE BETER GEEN BROOD VOEDERT AAN WATERVOGELS

Brood voederen aan de eendjes langs het kanaal of in het park, iedereen heeft het wel al eens gedaan. Toch geven 
we watervogels beter geen brood. Dieren kunnen er ziek van worden. Het voedsel bevat namelijk voedingsstoffen 
die niet goed voor hen zijn. Daarnaast kan het (overgebleven) brood ook ongedierte als ratten en muizen 
aantrekken. Wil je de eendjes toch voederen? Geef hen dan bijvoorbeeld vogelzaad, erwten, maïs, granen,…,  
die zijn wel goed voor de dieren. 
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WOONZORGCENTRUM SINT-MARIA ZOEKT 
JOBSTUDENTEN VOOR ZOMERVAKANTIE 2019

Voor de zomervakantie van 2019 is woonzorgcentrum 
Sint-Maria in Brecht opnieuw op zoek naar gemotiveerde 
jobstudenten voor de diensten verpleging, verzorging, 
ergotherapie/kinesitherapie, logistiek, keuken en onderhoud.

Heb je interesse en ben je geboren in 2002 of vroeger, kom 
dan naar de info- en inschrijvingsavond op  
vrijdag 18 januari 2019, om 19.00 uur in LDC Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht.

INFO Welzijnscampus Brecht, personeelsdienst, 03 330 11 20,  
personeel@ocmwbrecht.be of www.welzijnscampusbrecht.be

Samenaankoop 
bloemenzaden
Heb jij ruimte en interesse om een stuk 
grond in te zaaien met een bloemenweide? 
Dan kan je nu via Regionaal Landschap 
de Voorkempen via een samenaankoop 
zaadgoed bestellen voor bloemrijke 
akkers. Dat is mooi voor het oog én goed 
voor onze inheemse fauna en flora. De 
bloemen en kruiden trekken vlinders, bijen 
en hommels aan, die zich tegoed doen aan 
de nectar. Vogels profiteren van de zaden 
en kleine zoogdieren vinden er de ideale 
schuilplaats. Door deze samenaankoop 
wordt je een prima prijs/kwaliteit-
verhouding gegarandeerd. 

INFO Regionaal Landschap de Voorkempen,  
03 312 87 11 of www.rldevoorkempen.be

Gemeente en 
welzijnscampus  
werken nu op afspraak
Wie vanaf december op de dienst burgerzaken, dienst 
omgeving of in de welzijnscampus moet zijn, maakt hiervoor 
een afspraak. Het is dus gedaan met lange wachtrijen. Je kiest 
zelf wanneer je langskomt, je komt op het afgesproken uur en 
wordt onmiddellijk geholpen. 

Meer dan 1000 afspraken op 1 maand tijd 

In de eerste maand dat bovenstaande diensten 
op afspraak werken, maakten er maar liefst 

1083 bezoekers een afspraak. De producten 
waarvoor de meeste inwoners langskomen, 

is het aanvragen en afhalen van een 
identiteitskaart (248), het doorgeven 

van een adreswijziging (153) of het 
aanvragen van een rijbewijs (109). 

MA
DI

WO DO
VR

ZA
ZO

WEEK

49

INFO of afspraak maken:  
Onthaal gemeentehuis, Gemeentepark 1, 
www.brecht.be of 0800 3 2960

BEKNOPT
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Nieuwe vacature:  
CONSULENT SPORT 

De gemeente Brecht zoekt een consulent sport (m/v) – 19/38 uur  
(met aanleg van een werfreserve van één jaar) 

Je taak
Als consulent sport ben je samen met je collega verantwoordelijk voor het stimuleren van sport en 
beweging in de gemeente. Je organiseert o.a. sportdagen, workshops, lessenreeksen en sportkampen. 
Hierbij heb je aandacht voor verschillende doelgroepen (kinderen, senioren, G-sport,…). De promotie van 
de activiteiten en de financiële administratieve afhandeling ervan behoren ook tot je taken. Verder werk je 
met je collega’s van de sportdienst samen aan een dynamisch sportbeleid voor Brecht.

Je profel
• Je bent in het bezit van een bachelordiploma en rijbewijs B en bent bereid tot occasioneel avond- en 

weekendwerk. Je bent thuis in de wereld van sport. Ervaring met sport- en beweegpromotie is een 
pluspunt.

• Je kan zelfstandig en gestructureerd werken en je kan accuraat budgetten beheren. Daarnaast 
beschik je over sterke administratieve vaardigheden en ben je klantvriendelijk.

• Je bent een sterke organisator en kan met moderne communicatie en promotie een divers publiek 
aantrekken voor sport- en beweegactiviteiten.

Ons aanbod
• Een halftijdse (19/38) contractuele job met een grote mate van afwisseling en verantwoordelijkheid, 

met veel contacten in een stabiele omgeving.
• Een brutoaanvangswedde tussen  € 1243 en € 1372 per maand afhankelijk van je relevante ervaring, 

een gunstige verlofregeling, maaltijdcheques t.w.v. € 8, gratis hospitalisatieverzekering, volledige 
terugbetaling van openbaar vervoer indien gebruikt voor woon/werkverkeer, fietsvergoeding van  
€ 0,23 per km.

Interesse?
Schriftelijke kandidaturen moeten – samen met een cv en kopie van het gevraagde diploma en rijbewijs 
– toekomen bij het gemeentebestuur van Brecht, Gemeentepark 1, 2960 Brecht en dit uiterlijk op 15 
januari 2018 om 12.00 uur ’s middags of via e-mail naar sollicitaties@brecht.be. Op deze datum lever 
je het bewijs dat je voldoet aan de voorwaarden, uitgezonderd het uittreksel strafregister welke kan 
toekomen tot uiterlijk 18 januari 2018 om 12.00 uur ’s middags. De infobundel met vermelding van de 
functiebeschrijving en toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen op de personeelsdienst 
of via de website http://www.brecht.be/vacatures.

INFO Personeelsdienst, Gemeentepark 1, 03 317 17 72, sollicitaties@brecht.be
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NET GEMIST

30 
SEPT
2018

20-27 
OKT
2018

Benieuwd  naar meer foto's?  Kijk op  www.brecht.be/netgemist.

24 
OKT
2018

September is de maand van de Sportclub en dat hebben ze 
geweten op de sportdienst van Brecht! Naast de inhuldiging 
van de nieuwe loopomloop, werd ook het gloednieuwe 
cyclocrossparcours De Merel in gebruik genomen. Het is een 
uitdagend crossparcours  in samenwerking met WAC-team
 met een lengte van 1,5 km dat permanent toegankelijk is voor 
alle sportievelingen. 

Tijdens 'de bib verwent' legden de bibliotheek van 
Brecht en haar filialen hun bezoekers in de watten. 

Er stonden tal van activiteiten op het programma 
voor groot en klein. Kinderen ontdekten de virtuele 

wereld tijdens een workshop.

Fons Van Looveren en zijn vrouw Angèle Meesters  
(Decor Van Looveren) hebben zich de afgelopen 30 jaar 
trouw ingezet voor de zelfstandigenvereniging Unizo. Zij 
ontvingen uit handen van de burgemeester op de adviesraad 
lokale economie het zilveren Unizo ereteken. 

27 
OKT
2018

Meer dan 500 ouders en kinderen kwamen tijdens de 
heksentocht mee griezelen in het bos aan de Noenheuvel. 

Heel wat deelnemers hadden zich voor de gelegenheid ook 
verkleed, helemaal in de Halloweensfeer.
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Aangezien we dit jaar 100 jaar einde van WOI 
vieren, werd er in Brecht een vredesboom 

geplant. Na de aanplant en enkele toespraken, 
hebben de leerlingen van het 6de leerjaar van de 

gemeentelijke basisschool De Sleutelbloem en de 
Sint-Michielschool op elk graf van het erekerkhof 

een roos neergelegd.

De leerlingen van de derde kleuterklas en het 
eerste leerjaar kwamen kijken naar de tentoon-
stelling van illustrator Rosemarie De Vos in de 
bibliotheek van Brecht, Sint-Lenaarts en Sint-
Job-in-‘t-Goor. Wat een knappe werkjes! 5-24 

NOV
2018

06  
NOV
2018

Tijdens de voorstelling ‘Grensgeval: Plock’ kleurde iedereen buiten 
de lijntjes. Plock! was beeldend theater dat alle zintuigen prikkelde. 
Met brommende verfpotten, gekleurde geluiden, dansende verf en 
een acrobatische schilder.

14 
NOV
2018

We zijn gestart: vanaf 3 december werken de dienst burgerzaken, 
dienst omgeving en de welzijnscampus op afspraak! De allereerste 
bezoekers op afspraak waren alvast enthousiast. Ook een afspraak 

nodig? Ga naar www.brecht.be.

03 
dec
2018



 

 

BEKNOPT

Een super-award voor  
onze gemeente!
Voor het tweede jaar op een rij heeft de Brechtse sportdienst de 
sportersbelevenmeer-award ontvangen. Sport Vlaanderen reikt deze titel 
uit aan gemeenten en steden die werken rond 7 criteria met als einddoel: 
inwoners aanzetten om meer te bewegen of te sporten. Knappe prestatie! 

Organisatie Brechtse Stratenloop in de prijzen
De Brechtse sportdienst mag zich met de Brechtse Stratenloop de trotse winnaar 
noemen in de categorie ‘organiseren van een sportevenement waar beleving 
centraal staat’. De jury was zeer verrast over de leuke affiche, de samenwerking 
met de scholen en de sportclubs en de manier waarop de buurtbewoners 
betrokken werden via de verdeling van gratis supporterspakketten met 
vlaggetjes, stoepkrijt en spandoeken. De sportdienst won hiermee een 
waardebon van sportmateriaal voor een waarde van 750 euro.

Grote winnaar over alle categorieën heen
Alsof die knappe prijs nog niet genoeg was, kwam de Brechtse sportdienst 
ook onverwacht als OVERAL winnaar uit de bus over alle criteria heen in 
de categorie grote steden en gemeenten. Daar moesten we het als kleine 
bescheiden sportdienst opnemen tegen kleppers als Mechelen, Antwerpen, 
Lier, Herentals, Turnhout,... 

Jury sprak lovende woorden over sportdienst 
De sportdienst werkte een mooie actie uit samen met alle Brechtse scholen 
en sportclubs waarbij de kinderen tijdens de maand van de sportclub via een 
stempelkaartje aangezet werden tot sporten bij een Brechtse sportclub. Er 
waren ook lovende woorden over de acties die de sportpromotor heeft opgezet 
om het personeel van de gemeente Brecht meer aan het bewegen te krijgen. 
Rika Rits, één van de medewerkers van de sportdienst kreeg hiervoor van 
niemand minder dan Aster Nzeyimana een waardebon van 1500 euro voor de 
aankoop van extra sportmateriaal.

NIEUWE UITBATER  
VOOR CAFETARIA 
SPORTHAL DE 
RING

De afgelopen maanden 
ging de gemeente in 
overleg met de Brechtse 
sportclubs. Er werd gepeild 
naar de interesse en het 
draagvlak voor de uitbating 
van de cafetaria. Enkele 
vergaderingen later hadden 
we een kandidaat-overnemer, 
namelijk Esthetica Gymteam. 
Deze Brechtse gymclub 
traint zo goed als dagelijks 
in de sporthal en kent het 
reilen en zeilen er dus als 
zijn duimpje. Esthetica wil 
dat elke sportclub en iedere 
Brechtenaar zich thuis zal 
voelen in de cafetaria en zal 
hen dan ook in de watten 
leggen.

Om alle misverstanden 
uit de wereld te helpen: 
Esthetica zal zich uitsluitend 
bezighouden met de 
uitbating van de cafetaria. 
Het beheer van de grote 
en kleine sportzaal blijft in 
handen van de sportdienst 
en de vertrouwende 
sporthalmedewerkers blijven 
paraat. Wil je een sportzaal 
reserveren, dan neem je 
best contact op met de 
sportdienst.
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INFO sportdienst, Gemeentepark 1,  
03 660 28 30, www.sportiefbrecht.be

Doe mee!
In 2019 zullen we opnieuw werken rond deze criteria. Wil je hierbij 
een handje helpen om anderen aan te zetten tot sporten, deel dan 
jouw sportieve momentjes via sociale media met de hashtags 
#sportersbelevenmeer en #sportiefbrecht



Do-In Yoga
Heb je behoefte aan meer rust en 
ontspanning in lichaam en geest? Voel 
je stress, druk en vermoeidheid? Een 
erkende Do-In Yogadocent helpt je 
graag op weg om meer rust te vinden 
waarbij elke oefening, ongeacht je 
conditie, zijn effect heeft. Het helpt je 
beter in verbinding met jezelf te komen 
en met je omgeving.

DATUM  van 09/01 tot 03/04/19
UUR  van 18.30 tot 19.30 uur  
en van 19.45 tot 20.45 uur
PRIJS  € 40,00 (januari tot krokus)
€ 48,00 (januari tot pasen)
€ 9,00 (losse les)
LOCATIE welzijnscampus Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT Do-In Yoga, 0472 23 28 30

IN BRECHT
Kerstboomverbranding

Kom je verwarmen aan het vuur met 
een jenevertje, glühwein... Ook dit 
jaar zijn er allerhande acties voor het 
goede doel. Chiro Sint-Job steunt dit 
jaar het "Chirofonds"; een spaarpot 
van Chirojeugd Vlaanderen om Chiro's 
die het moeilijk hebben of waarvan de 
leden het financieel niet breed hebben 
te helpen. Zo kon een Chiro dankzij 
dit fonds veldbedjes kopen zodat alle 
leden op kamp konden, ook wie thuis 
geen bedje heeft (en kan betalen). Je kan 
je kerstboom binnenbrengen voor 12 
januari aan de Chirolokalen.

DATUM  za. 12/01/19 
LOCATIE Chirolokalen, Kerklei 18
CONTACT Chiro Sint-Job-in-'t-Goor,  
info@chirosintjob.be

Leesgroep voor groep 1  
van de KJV

Tijdens deze workshops worden de 
boeken van groep 1 voorgelezen. De 
kinderen verwerken, samen met een 
begeleider, de boeken op een speelse 
manier. Schrijf je zeker in voor deze 
zaterdagen vol muzische activiteiten!

DATUM za. 12/01 en za. 26/01 
UUR  van 10.00 tot 11.30 uur
LOCATIE Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, Kerklei 2
CONTACT  Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 
of info@bibliotheekbrecht.be

Brecht met een hart
'Brecht met een hart' is een initiatief 
van Neos Groot Brecht en werd in het 
leven geroepen om de noden in eigen 
gemeente onder de loep te nemen wat 
betreft armoede,  mensen met een 
beperking, mensen op zoek naar een 
betere wereld: migratie. Hierbij doen we 
een warme oproep aan alle verenigingen 
van groot Brecht om aanwezig te zijn. 
Er staat al heel wat op het programma, 
ook jouw vereniging kan meer dan haar 
steentje bijdragen!

DATUM do. 17/01/19
UUR  om 19.00 uur
LOCATIE welzijnscampus Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT Neos Groot Brecht, 0475 70 30 76

Daltoninfoavond
Infoavond over daltonaanpak in het 
onderwijs waarbij samenwerken, 
verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid centraal staan.

DATUM  do. 17/01/19
UUR van 19.00 tot 21.30 uur
LOCATIE School In 't Groen, Leopoldstraat 15
CONTACT Daltonschool In 't groen,  
03 313 86 63 of info@bs-intgroen.be

 

 

11 
JAN

vrijdag

The Bony King Of Nowhere slaat de 
brug tussen klassieke songschrijvers 
als Dylan en Cohen, en alternatieve 
bands als Talk Talk en Radiohead. De 
americana die op de vorige plaat nog 
sterk aanwezig was, maakt nu plaats 
voor een donkerdere, meer experimen-
tele sound. Op het nieuwe album hoor 
je onder meer zijn vaste kompaan 
Jasper Hautekiet op bas (Admiral 
Freebee, Rhythm Junks) en de mys-
terieuze strijkersarrangementen van 
Tim Vandenbergh (Eriksson Delcroix). 
Live wordt The Bony King of Nowhere 
vervolledigd door o.a. Gertjan Van 
Hellemond (Douglas Firs). Dries is een 
ruwe diamant die de voorbije jaren 
werd geslepen in kroegen, clubs en op 
festivals. Zang, gitaar, mondharmonica 
en een doorleefde, hese stem: veel puur-
der kan een singer-songwriter haast 
niet klinken.
UUR om 20.15 uur
PRIJS € 11,00 / € 9,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

The Bony King of Nowhere 
+ support: Dries
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IN BRECHT

Kaartavond 'slagen halen'
Kaartavond ten voordele van de Vrije 
Zwaaiers.

DATUM  vr. 18/01/19
UUR om 19.30 uur
PRIJS  € 3,00
LOCATIE Lokaal Sint-Joris gilde, Kerkstraat 1A
CONTACT De Vrije Zwaaiers,  
verbraeken@belgacom.net

Dorpsquiz
38ste quiz ten voordele van het Rode 
Kruis Brecht, met gevarieerde rondes, 
mysterieuze gast en leuke prijzen.

DATUM  vr. 18/01/19
UUR  om 19.45 uur
PRIJS  € 16,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudeusstraat 9
CONTACT Rode Kruis Brecht,  
janssenschris@telenet.be

             

Creatieve leesgroep KJV
Ben je tussen 6 en 8 jaar oud? Wil je samen 
met anderen op een leuke manier met 
de boeken van groep 2 van de Kinder- en 
Jeugdjury Vlaanderen werken? Schrijf je 
dan zeker in voor deze creatieve leesgroep!

DATUM  za. 19/01/19
UUR van 09.00 tot 10.30 uur
LOCATIE Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Bibliotheek Brecht,  
03 330 12 80 of info@bibliotheekbrecht.be

Ladies day
Allerhande workshops met een hapje en 
een drankje.

DATUM  za. 19/01/19
UUR van 15.00 tot 19.00 uur 
LOCATIE welzijnscampus De Lindeboom, Kerklei 18
CONTACT KVLV Sint-Job-in-'t-Goor, 
kvlvstjob@telenet.be

Gène Bervoets & Fidelio - 
nieuwjaarsconcert:  
Boules de Berlin

‘Boules de Berlin’ is één sprankelende 
ode aan het leven, aan poëten, 
aan artiesten en aan plaatsen. 
Herinneringen aan vakanties, 
jeugdverhalen en nostalgisch denkend 
aan de onweerstaanbare Boules de 
Berlin. Meeslepende crooners, intieme 
chansons, opzwepende tango en 
indringende filmmuziek vormen de 
inspiratiebron voor deze poëtische 
lekkernij, die met gepaste gulzigheid 
kan worden geconsumeerd. Gene 
Bervoets en het Fidelio Strijkkwartet 
nemen je mee langs Duke Ellington, 
Elvis Presley en Toon Hermans, naar 
Kapitein Zeppos en La Vita è Bella.

DATUM  za. 19/01/19
UUR om 15.00 uur
PRIJS  € 13,00 / € 11,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

 

 

Infomoment  
wet bijklussen - 
verenigingswerk

In deze sessie krijg je een helder antwoord 
op de vele vragen, zoals: wie kan verenin-
ningswerker worden? Hoe combineer je het 
statuut met je professionele bezigheden? 
Hoe verricht je de aangifte? Hoeveel mag je 
verdienen en wat zijn de fiscale gevolgen? 
Na deze sessie weet je perfect hoe je het 
verenigingswerk in jouw organisatie kunt 
implementeren. Op een correcte manier 
medewerkers in je organisatie vergoeden 
bleek jarenlang de achilleshiel van het ver-
enigingsleven. Reguliere tewerkstelling was 
voor de modale vereniging onbetaalbaar, 
terwijl vrijwilligersvergoedingen dan vaak 
weer te kort schoten. In de zomer van 2018 
kwam verlossend nieuws. De jarenlange 
vraag van de sector naar een statuut voor 
de trainer (en andere functies binnen het 
verenigingsleven) werd toen ingelost door 
middel van het statuut verenigingswerk. 
Het statuut is één van de drie pijlers van de 
wet bijklussen (verenigingswerk - burger 
tot burger - deeleconomie). Dit statuut 
biedt organisaties de mogelijkheid om op 
een administratief gemakkelijke én fiscaal 
interessante manier begeleiders, vrijwilli-
gers, trainers, scheidsrechters enz. in hun 
organisatie in te schakelen.

UUR om 20.00 uur
PRIJS gratis erkende verenigingen 
€ 15,00 (niet erkende verenigingen)
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Sportdienst, 03 660 28 30 of  
www.sportiefbrecht.be
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WORDT VERWACHT

Bingoavond
Een gezellige avond met leuke prijzen. 
Ten voordele van het opknappen van 
het schoolrestaurant.
DATUM  vr. 01/02/19
UUR van 20.00 tot 22.00 uur
LOCATIE Basisschool In 't Groen, Leopoldstraat 15
CONTACT Basisschool In 't Groen,  
03 313 86 63 of info@bs-intgroen.be

Lieve Blancquaert:  
Last Days
Elke seconde sterven er twee mensen 
en voor ieder mens heeft dit een 
andere betekenis en een ander verhaal. 
Fotografe Lieve Blancquaert neemt 
het publiek met beelden en verhalen 
mee doorheen verschillende culturen, 
godsdiensten en rituelen. Last Days 
maken was voor haar een troost, ze 
hoopt dit te kunnen doorgeven.

DATUM za. 23/02/19 
UUR om 20.15 uur
PRIJS € 11,00 / € 9,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

Tabletcafé
Heb je een tablet of smartphone en wil je 
graag wat tips en trucs uitwisselen met 
andere tabletgebruikers? Kom dan zeker de 
laatste vrijdag van de maand mee swipen 
in het tabletcafé in de bib van Sint-Job-in-
't-Goor. Het tabletcafé is geen cursus, maar 
een informatiemoment waarbij we je graag 
begeleiden bij de eerste stapjes op de tablet. 
Heb je al meer ervaring dan helpen we 
graag verder met je vragen. Uiteraard breng 
je best je tablet mee. Vooraf inschrijven is 
niet nodig en deelname is gratis.

DATUM  vr. 25/01/19
UUR van 10.00 tot 12.00 uur
LOCATIE Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, Kerklei 2
CONTACT  Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 
of info@bibliotheekbrecht.be

Proefles Tog Chöd : 
Tibetaanse meditatieve  
bewegingsvorm

De Tibetaanse zwaarddans is een weg 
naar gezondheid en evenwicht. Je komt 
meer in je kracht en je focus vergroot. 
Na de proefles kan je beslissen of je je 
inschrijft voor de 5 lessenreeks.

DATUM  di. 29/01/19
UUR  van 09.15 tot 10.30 uur (sporthal)
van 19.15 tot 20.30 uur (school Maria 
Middelares)
PRIJS  € 5,00
LOCATIE Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7
School Maria Middelares, Hoge Baan 2
CONTACT Sunyata, 0475 35 55 33

Open Kijkdag in ons  
eerste kleuterklasje

Je kan de werking van de klas en de school 
bekijken. Je mag met jouw kind een uurtje 
spelen in de eerste kleuterklas.

DATUM  wo. 30/01/19 
LOCATIE Basisschool In 't Groen, Leopoldstraat 15
CONTACT Basisschool In 't Groen,  
03 313 86 63 of info@bs-intgroen.be

Kapel sessies: LJM Band
De LJM Band brengt swingmuziek, maar 
ook Dixieland en Big Band muziek. 
Verwacht je dus aan een levendig concert 
in volle jaren ’50-sfeer, met uitstapjes naar 
New Orleans. Hun handelsmerk is de 
typische swing van Louis Prima, met grote 
hits als ‘Buena Sera’ en ‘Like a Gigolo’.

DATUM  wo. 30/01/19
UUR  om 20.15 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE Kapel Oude Klooster, Gasthuisstraat 42
CONTACT Cultuurdienst Brecht, 03 660 28 
30 of www.gcbrecht.be
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Bas Birker: Je moeder!
Zeven jaar geleden verruilde comedian 
Bas Birker Nederland voor Antwerpen. 
Hij sloeg er een Vlaamse schone aan 
de haak en ze kregen een dochter. Het 
Antwerps dialect heeft hij bijna onder 
de knie, maar leven in een multi-ra-
ciaal-gezin blijkt toch lastiger dan 
gedacht. Kamperen voor een school, 
creatief boekhouden en sluiproutes zoe-
ken om de wodca-controle te omzeilen, 
Bas heeft alles al geprobeerd om in te 
burgeren. Maar het blijft wringen. Nog 
nooit ging je zo graag naar JE MOE-
DER! Logisch ook. Want JE MOEDER! 
was nog nooit zo grappig.
UUR om 20.15 uur
PRIJS € 11,00 / € 9,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be



Nuttige adressen en openingsuren

RECYCLAGEPARK BRECHT
Ringlaan, tel. 03 350 08 14
ma.  gesloten
di.  09.00  •  12.00 uur en 13.00 •  17.00 uur
wo.  13.00  • 19.00  uur
do.  13.00  •  17.00  uur
vr.  09.00  •  12.00  uur en 13.00 •  17.00 uur
za.  09.00  •  16.00 uur
zo.  gesloten

RECYCLAGEPARK  
SINT-LENAARTS
Oostmalsebaan, tel. 03 350 08 14
ma.  13.00   •  17.00 uur
di.  gesloten
wo.  09.00  •  12.00 uur en 13.00 • 17.00 uur
do.  13.00  •  19.00 uur
vr.  gesloten
za.  09.00  •  16.00 uur
zo.  gesloten

RECYCLAGEPARK  
SINT-JOB-IN-‘T-GOOR
Kattenhoflaan, tel. 03 350 08 14
ma.  13.00   •  17.00  uur
di.  09.00  •  12.00 uur en 13.00 • 19.00 uur
wo.  09.00  •  12.00 uur
do.  gesloten
vr.  09.00   •  12.00 uur en 13.00 • 17.00 uur
za.  09.00  •  16.00 uur
zo.  gesloten

GEMEENTEHUIS BRECHT
Gemeentepark 1,  
tel. 03 660 25 50
www.brecht.be • gemeente@brecht.be
Dienst burgerzaken en dienst omgeving 
werken enkel op afspraak. Maak een afspraak 
online (www.brecht.be) of telefonisch.
ma.: 09.00 • 12.00 uur en 18.00 • 20.00 uur
di., wo., do., vr.: 09.00 • 12.00 uur
wo.: 13.00 • 16.00 uur 

DIENST BURGERZAKEN  
SINT-JOB-IN-’T-GOOR
Administratief centrum, Kerklei 2,  
tel. 03 636 00 44
Dienst burgerzaken Sint-Job-in-'t-Goor werkt 
enkel op afspraak. Maak een afspraak online 
(www.brecht.be) of telefonisch.
ma.: 09.00 • 12.00 uur en 18.00 • 20.00 uur
di., wo., do., vr.: 09.00 • 12.00 uur
wo.: 13.00 • 16.00 uur
 

DIENST VOOR VRIJE TIJD  
(CULTUUR, JEUGD, SPORT, TOERISME)
Gemeenteplaats 1,  
tel. 03 660 28 30
ma.: 09.00 • 12.00 uur en 18.00 • 20.00 uur
di., do., vr.: 09.00 • 12.00 uur
wo.: 09.00 • 12.00 uur en 13.00 • 16.00 uur 
za.: 10.00 • 12.00 uur (enkel balie vrije tijd en 
toerisme)

BIBLIOTHEEK BRECHT
Mudæusstraat 9, tel. 03 330 12 80
ma.: 13.00 • 19.00 uur
di., za.: 09.00 • 12.00 uur
wo., do., vr.: 09.00 • 12.00 uur en  
13.00 • 19.00 uur

BIBLIOTHEEK  
SINT-JOB-IN-’T-GOOR
Kerklei 2, tel. 03 636 20 55
ma.: 09.00 – 12.00 uur en 13.00 – 19.00 uur
wo., vr.: 13.00 – 19.00 uur
za.: 09.00 – 12.00 uur

BIBLIOTHEEK SINT-LENAARTS
Dorpsstraat 60, tel. 03 313 69 44
wo.: 13.00 – 19.00 uur
vr.: 15.00 – 19.00 uur
za.: 09.00 – 12.00 uur

TECHNISCHE DIENST  
(GEMEENTEMAGAZIJN)
Van Pulstraat 15, tel. 03 660 17 20
ma., di., wo., do.: 08.00 • 12.00 uur en  
13.00 • 16.00 uur 
vr.: 08.00 • 12.00 uur en 13.00 • 16.00 uur 
(namiddag om de 14 dagen)

WELZIJNSCAMPUS
Welzijnscampus Sociaal Huis
Gasthuisstraat 11, 
tel. 03 330 11 20 
onthaal@welzijnscampusbrecht.be
Openingsuren onthaal:
ma. tot vr.: 09.00 • 12.00 uur,
13.00 • 16.00 uur
Je maakt best vooraf een afspraak.  
Dat kan ook aan de onthaalbalie, telefonisch 
of per mail. Vrije inloop op maandag van 
18.00 • 19.00 uur.

Opvoedingspunt Brecht      
Gasthuisstraat 11
0492 73 36 78
www.opvoedingswinkelzoersel.be of 
www.huisvanhetkindvoorkempen.be
Enkel op afspraak

Welzijnscampus Het Sluisken
Gasthuisstraat 11 
tel. 03 330 11 20 
onthaal@welzijnscampusbrecht.be
ma. tot vr.: 09.00 • 16.30 uur
Vrije inloop op maandag: 18.00 • 19.00 uur

welzijnscampus De Lindeboom
Kerklei 18a
tel. 03 667 14 00
onthaal@welzijnscampusbrecht.be

welzijnscampus Sint-Maria
Gasthuisstraat 11
tel. 03 330 11 40
onthaal@welzijnscampusbrecht.be

BRANDWEER  
(NOODGEVALLEN 100)
Ambachtslaan 10, 
tel. 03 313 97 11, fax 03 313 69 88 
brandweer@brecht.be

LOKALE POLITIE VOOR- 
KEMPEN (NOODGEVALLEN 101)
Vaartdijk 15 
www.politievoorkempen.be 
info@politievoorkempen.be
Openingsuren: 24u/24u - 7d/7d 
 

WACHTDIENSTEN
Huisartsen en apothekers,  
03 650 52 53
Tandartsen:  
090 33 99 69


