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

Het eerste jaar van de nieuwe legislatuur is voorbij 
gevlogen. En het was een zeer boeiend jaar!

Toen wij op 14 oktober 2018 een bestuursakkoord sloten, 
wisten wij dat er het komende jaar een enorme uitdaging op 
ons af zou komen. In het eerste jaar van de bestuursperiode 
wordt immers een meerjarenplan opgemaakt dat dienst 
doet als rode draad voor de komende 6 jaren. En een 
dergelijk meerjarenplan moet realistisch zijn en - niet in het 
minst - ook financieel gezond!

Met enige trots kan ik dan ook stellen dat de gemeenteraad, 
evenals de raad voor maatschappelijk welzijn, op 12 
december 2019 het meerjarenplan goedkeurde. In dit 
nummer van BrechtsNieuws wordt dan ook uitvoerig 
ingegaan op de investeringen die we voor de komende 
jaren plannen. Mobiliteit, veiligheid, handhaving, een 
duurzaam en doordacht aankoopbeleid, participatie, 
zorg, ondersteuning van verenigingen, digitalisering en 
een realistisch, transparant financieel beleid zijn enkele 
kernbegrippen voor deze legislatuur.

Nu het beleidsplan volledig is opgemaakt en goedgekeurd, 
begint het echte werk pas. De uitdagingen voor de 
komende jaren zijn in elk geval heel groot. 

Nu willen we echter eerst en vooral klinken op onze 
gemeente! We nodigen jullie dan ook uit op zondag 5 
januari 2020 op Brecht Borrelt om samen met ons te 
klinken …..en “borrelen” zal het!!! (zie blz. 8)

De beste wensen voor 2020.

Uw burgemeester,
Sven Deckers

DIT WAS BRECHTSNIEUWS 2019
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BUDGET EN PLANNEN 
2020-2025  

VOOR GEMEENTE EN 
OCMW BRECHT

De bestuursmeerderheid schreef de beleidsvisie voor deze legislatuur uit. Het werd een lijvig 
document dat je terug kan vinden op www.brecht.be (over brecht > bestuur). Deze beleidsvisie 
werd budgettair vertaald in het meerjarenplan dat loopt van 2020 tot 2025. Lees hier de 
speerpunten of neem een kijkje op www.brecht.be (over Brecht > beleid). 

PERSONENBELASTING BLIJFT GELIJK

De tarieven van de aanvullende personenbelasting (7%) en van de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing wijzigen niet. Een aantal retributies en belastingen stijgen wel, aangezien de kosten voor 
bepaalde diensten stijgen. Vergelijk het met de prijs van een brood: die stijgt ook als de kostprijs van de 
ingrediënten omhoog gaat. Lees hierover meer in dit informatieblad op pagina 14-15.

RENOVATIE WOONZORGCENTRUM 

“We bouwen de welzijnscampus Sociaal Huis verder uit met het oog op 
een integraal zorgzaam beleid.” Zo zal in 2023 – 2024 gestart worden 
met de renovatie van het woonzorgcentrum. De kamers en gevels 
worden gestript en een stukje van het achterste deel wordt afgebroken 
in 2025. Vanaf 2023 zal jaarlijks 1.000.000 euro voorzien worden. 
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PARTICIPATIE VROEG IN DE 
BESLUITVORMING 

In een participatiereglement leggen we criteria vast die 
bepalen in welke projecten participatie gewenst is. We 
zetten het voorbije jaar reeds sterk in op participatie 
bij de opstart van wegenwerken. Je wordt als bewoner 
van een buurt uitgenodigd bij de opstart van weg- en 
rioleringswerken en krijgt keuzes voorgelegd bij de 
uitvoering van deze werken. Het is de bedoeling om op 
dit elan verder te gaan en de participatie stelselmatig 
uit te breiden over meerdere trajecten. Hiervoor wordt 
jaarlijks een budget van 25.000 euro voorzien. 

BURENBEMIDDELING EN 
HANDHAVINGSPROGRAMMA VOOR 
MEER VEILIGHEID

Samen met vrijwilligers zetten we volop in op het 
ontwikkelen van burenbemiddeling en het uitstippelen 
van een handhavingsprogramma, waarvoor in 2020 
reeds 25.000 euro ingeschreven wordt om een visie 
uit te werken. 

BEREIKBAARHEID EN 
VERKEERSVEILIGHEID VERBETEREN

Dit gaat van de opmaak van een mobiliteitsplan in 
2020, het optimaliseren van het deelfietsensysteem 
(jaarlijks 40.000 euro), het aanleggen van een 
fietspad in de Kloosterstraat (2.686.000 euro) tot het 
aanpakken van de kruispunten (jaarlijks 55.000 euro) 
en het verbreden van de Ringlaan (400.000 euro). 
Voor het inrichten van veilige schoolomgevingen in 
2020 en 2021 wordt 480.000 euro in totaal voorzien. 
Voor beide jaren staat hier een subsidie tegenover aan 
ontvangstenzijde van 75.000 euro.

GROEN KARAKTER BLIJFT 
BELANGRIJK

We blijven inzetten op de samenwerking met sociale 
werkplaatsen voor het onderhoud van onder andere de 
wegen, de begraafplaatsen en de bermen. 

Participatietrajecten worden tijdig en  
vroeg in de besluitvorming opgestart.

1

“In het budget nemen we middelen op om de 
bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor 

alle wandelaars, fietsers, automobilisten,... te 
verbeteren.” .
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INVESTEREN IN HEDENDAAGS PATRIMONIUM EN WEGENIS 

Volgende projecten in het kader van vernieuwing en/of verbetering van het patrimonium staan de 
komende jaren op de planning: 
• 2021 – nieuw gebouw technische dienst in KMO-zone (Theo Coertjenslaan, Sint-Lenaarts) -  

 5.000.000 euro 
• 2022-2024 – uitbreiding/vernieuwing gemeentehuis - 7.600.000 euro 
• 2020 – vervangen wegdek Leeuwerk – 350.000 euro
• 2022 – vervanging fietspad Brasschaatbaan – 500.000 euro 
• 2023 – opstart rioleringsproject Hoge Heidelaan, Hoge Meerheuvel, Van De Reydtlaan (deel),  

 Solvijnslaan – 243.000 euro
• 2020-2023 - rioleringsproject Bosstraat/Heihoefke - 896.458 euro
• 2022 - rioleringsproject Vaartkant Links en Groenstraat - 482.000 euro
• 2020-2021- rioleringsproject fase 4 Rommersheide en andere – 899.193 euro
• 2023 - Rioleringsproject Koningsstoel - 150.000 euro
• 2020 - Rioleringsproject Eendrachtstraat - 91.000 euro 
• projecten Handelslei, Lochtenbergplein, Bethaniënlei, Kattenhoflaan, Kerkstraat, 

Eyndovensteenweg, 
• Voor het gebied van De Vijvers en Nieuw Rommersheide is een overeenkomst voor de 

overdracht van de gronden in opmaak om hier nadien riolering aan te leggen 
• 2020 – Opmaak van een ruimtelijke structuurvisie (een bouwcode met richtlijnen voor onze gemeente)

BRUISEND VRIJETIJDSBELEID  

Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van een geïntegreerd 
vrijetijdsbeleid. We vergemakkelijken bijvoorbeeld het ontlenen van materialen bij de 
uitleendienst door deze te digitaliseren (8.000 euro in 2020), het afhalen en ophalen van 
materialen bij de uitleendienst te verbeteren en een systeem in te voeren voor digitale 
subsidiebehandeling (20.000 euro in 2021). Brecht zal starten met een digitaal loket 
kinderopvang. Het vakantieaanbod wordt 
onder de loep genomen met extra aandacht 
voor kleuters. 

“Brecht zet in op een bruisende en actieve 
gemeente door het nastreven van een 

geïntegreerd vrijetijdsbeleid.”
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KWALITEITSVOL ONDERWIJS MET NIEUWE 
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

We tekenen het masterplan voor de nieuwe gemeentelijke 
basisschool in de Van Pulstraat in Brecht verder uit. De definitieve 
start van de bouw van de nieuwe school zal vermoedelijk pas 
plaatsvinden in 2025-2026 omdat de gemeente Brecht in dit 
dossier geclusterd zit met twee scholen van de stad Antwerpen. 
De gemeentelijke basisschool is niet het pilootproject, wat 
betekent dat dit dossier pas concreet wordt uitgewerkt als de 
omgevingsvergunning voor de eerste school werd verleend. Dit 
maakt dus dat de school in Brecht later aan bod komt.

ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTE 

We creëren een ondernemersvriendelijk klimaat door het verder 
uitbouwen van het ondernemersloket. We willen eveneens het 
werken in de eigen streek stimuleren en willen hiervoor een 
jobbeurs mee organiseren.

ONTWIKKELEN  
RECREATIEDOMEIN DE MEREL

De gemeente maakt een masterplan vrijetijdsinfrastructuur op. 
In dit masterplan wordt alle vrijetijdsinfrastructuur opgenomen 
en zal een toekomstige visie uitgetekend worden. We 
ontwikkelen bovendien recreatiedomein De Merel. In 2020 zal 
de overeenkomst voor de ontwikkeling van tennisinfrastructuur in 
domein De Merel door een private partner finaal gesloten kunnen 
worden. 

GEZONDE DIENSTVERLENING

Tot slot werd in de meerjarenplanning opgenomen dat elke burger 
als een VIP behandeld en verder geholpen moet worden. We 
willen evolueren naar een multi-disciplinaire inzet van personeel 
en verdere optimalisatie van de efficiëntie van de diensten.

“Brecht stelt goede en aangepaste 
vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking zodat 

burgers elkaar kunnen ontmoeten en hun vrije 
tijd kunnen beleven.”



Nieuwjaarsdrink 
Op zondag 5 januari 2020 houdt het gemeentebestuur in samenwerking met Vriendenkring 
personeel gemeente Brecht vzw en een aantal Brechtse verenigingen een nieuwjaarsdrink 
‘Brecht borrelt’ voor alle inwoners. Een primeur voor onze gemeente! 

‘Brecht borrelt’ wordt een gezellig samenkomen 
met muzikale omlijsting van Usual en Wezz. Op 
zondagnamiddag 5 januari 2020 kan jij als inwoner 
tussen 13.00 en 16.00 uur op de Gemeenteplaats 
in Brecht het glas heffen op een nieuw jaar. De 
Vriendenkring personeel gemeente Brecht vzw, Pale 
Ale Club en brouwerij Het Schietveld bemannen de 
drankstanden. Breng de drankbon onderaan mee 
en ontvang twee gratis consumpties (4 jetons) per 
gezin! Aan de eetkraampjes, die uitgebaat worden 
door de Brechtse verenigingen, kan je genieten van 

allerlei lekkernijen aan democratische prijzen. De nieuwjaarsdrink zal jaarlijks wisselen van 
deelgemeente. 

Herbruikbare bekers
Voor de allereerste keer zal het bestuur geen wegwerpbekers meer gebruiken, maar de 
drankjes schenken in herbruikbare bekers. Vanaf 1 januari is het namelijk verboden om 
dranken in wegwerpbekers te schenken op alle evenementen, gaande van schoolfeesten, 
fuiven tot grote festivals. De introductie van de herbruikbare bekers vergt niet alleen een 
investering, maar ook heel wat organisatie, want de bekers moeten ter plaatse ingezameld en 
afgewassen worden. De inzameling van bekers zal gebeuren op verschillende inzamelpunten 
op de Gemeenteplaats. Bovendien zullen er medewerkers rondgaan om de bekers op te halen.
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LERARENKAART 
BIBLIOTHEEK 2020

Alle leraren die in Brecht wonen, kunnen hun 
lerarenkaart 2020 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 2019-2020 voor het eerst in het 
onderwijs? Dan krijg je jouw lerarenkaart 2020 
thuisbezorgd.

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

Zitdagen Federale 
Pensioendienst
De zitdagen van de Federale Pensioendienst 
vinden plaats in de welzijnscampus (ingang 
woonzorgcentrum Sint-Maria) op volgende 
dinsdagen: 14 januari, 10 maart, 12 mei en 14 
juli. Van 09.00 tot 11.00 uur kan je zonder 
afspraak gebruik maken van deze zitdagen voor 
informatie over je pensioen.

INFO welzijnscampus Het Sluisken, Gasthuisstraat 11,  
03 330 11 20 of onthaal@welzijnscampusbrecht.be 

PARTICIPATIEinw
oners

Waterzuiveringsinstallatie in 
Sint-Job-in-‘t Goor: raadpleging 
en participatiemoment 

Aquafin bouwt in Vlaanderen collectoren 
en zuiveringsinstallaties om ons 
huishoudelijk afvalwater te zuiveren. 
Het afvalwater van Sint-Job-in-‘t-Goor 
wordt momenteel doorgevoerd naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in 
Schilde, maar deze installatie is overbelast. 

Om die overbelasting aan te pakken, 
wordt de bouw van een nieuwe 
waterzuiveringsinstallatie aan de 
Kattenhoflaan gepland. Hiervoor is de 
opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(RUP) noodzakelijk. De huidige bestemming 
van de locatie aan de Kattenhoflaan is 
‘zone voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut’ en meer specifiek ‘zone voor 
wachtbekken’. Het doel van dit nieuwe RUP 
is de huidige bestemming verder te verfijnen 
naar ‘zone voor zuiveringsinfrastructuur’.

Inzage en participatiemoment
De eerste fase van het RUP is de inzage van 
de proces- en startnota. Je kan deze nota’s 
inzien van 13 januari tot en met 12 maart 
2020 in het gemeentehuis (dienst ruimtelijke 

ontwikkeling, Gemeentepark 1, 2960 Brecht) 
of op www.brecht.be. Je bent bovendien 
welkom op het participatiemoment op 
donderdag 23 januari 2020 in De Lindeboom 
(Kerklei 18a, Sint-Job-in-‘t-Goor), doorlopend 
tussen 19.00 en 21.00 uur. 

Opmerkingen, suggesties en vragen kan je 
doorgeven op het participatiemoment of kan 
je tijdens de inzageperiode per aangetekende 
brief of afgifte tegen ontvangstbewijs richten 
aan het gemeentebestuur van Brecht. 

Weg- en rioleringswerken 
Rommersheide
Nadat de inwoners van de betrokken straten 
op een inspraak- en infovergadering over de 
werken begin 2019 hun mening konden geven 
over bepaalde aspecten, werden de laatste 
ontwerpplannen aan hen voorgelegd op 23 
oktober 2019. Het aangestelde studiebureau 
verwerkte alle laatste opmerkingen tot een 
definitief plan. In een volgende stap vraagt 
Pidpa nu een omgevingsvergunning aan 
voor de werken, waarna het nog voor het 
bouwverlof van 2020 de aanbesteding van de 
aannemer plant. Op deze manier zouden de 
effectieve werken in Rommersheide kunnen 
starten na het bouwverlof 2020.

BEKNOPT



Brecht is een  veilige gemeente

In België krijgen dagelijks ongeveer 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Wat als een 
inwoner van Brecht een hartstilstand krijgt op straat, aan de sporthal of in de bibliotheek? Om in 

dergelijke levensbedreigende situaties de overlevingskans te verhogen, plaatste de gemeente Brecht 5 
AED-toestellen: 
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Lokaal 
Dienstencentrum  

Het Sluisken 
(Gasthuisstraat 11)

Parochiecentrum 
Overbroek  

(Sint Willebrordusstraat)

Leonardusschool,  
Sint Lenaarts 

(Dorppsstraat 12)

Administratief 
Centrum / bib in  

Sint-Job-in-‘t-Goor 
(Kerklei 2)

Sporthal De Ring
Brecht

(Ambachtslaan 7)

Naast deze openbare toestellen, 
hebben ook nog een aantal 
Brechtse sportclubs en bedrijven 
een AED hangen. 

Een AED (automatische externe 
defibrilator) is een draagbaar 
toestel. Het analyseert zelf het 
hartritme van het slachtoffer 
en geeft indien nodig een 
elektrische schok. De AED zal 
nooit onnodig schokken. Het 
toestel vertelt je precies wat je 
moet doen. Een AED vervangt 
de reanimatie niet, maar 
verhoogt de overlevingskansen 
van het slachtoffer. Om een 
AED te gebruiken, moet je géén 
professionele hulpverlener zijn. 
De gemeente organiseert wel 
opleidingen om het toestel te 
leren kennen (zie blz. 12). 
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 Ann en haar vrienden redden een tennisser door  
reanimatie en gebruik AED-toestel

“Het AED-toestel bevestigde 
dat we goed bezig waren met 

reanimeren”

Een jaar geleden, op 28 december 2018, ging Ann Van Dijck samen met 3 vrienden tennissen. 
Een rustige tennismatch veranderde voor de inwoonster van Brecht plots in een onvergetelijke 
dag toen een man op het tennisplein naast haar in elkaar zakte. Ze reanimeerde de man en 
gebruikte een AED-toestel om hem te redden. Ze deelt die ervaring graag met ons. Ann hoopt 
jou zo te inspireren en je te overtuigen in het volgen van een EHBO-cursus. 

Af en toe gaat Ann in de winter met enkele vrienden tennissen in 
Rijkevorsel. Toen ze op de bewuste ochtend van 28 december 
2018 even pauzeerden na de opwarming, zakte er op het 
tennisplein naast hen een man in elkaar. Ann vertelt: “Ik zag 
het zelf niet gebeuren en de andere omstaanders wisten ook 
niet waarom hij viel. De man stond niet meteen recht, dus ik 
belde onmiddellijk de 112. Ik liet iemand anders dat gesprek 
verder opvolgen en liep naar de man om zijn vitale functies 
te controleren.” Ann voelde geen pols meer en merkte 
dat hij niet meer ademde. Samen met haar vriendin Chris 
startte ze de reanimatie. Ann: “Chris en ik wisselden af, want 
reanimeren is enorm vermoeiend, het vraagt veel kracht. We 
bleven Jan (fictieve naam) aanspreken en aanmoedigen maar 
wisten niet of we goed bezig waren met reanimeren.”



INFO rookmelders@rwo.vlaanderen.be. 

12

WORKSHOP AED  
EN REANIMEREN
Je leest het bovenaan in het interview met Ann, je 
kan een AED-toestel zonder opleiding gebruiken. 
Geeft het jou toch meer zekerheid om het toestel 
rustig in een opleiding te bestuderen, dan kan dat! 

Naar aanleiding van het nieuwe (openbare) AED-
toestel aan de buitenzijde van sporthal de Ring 
(Brecht centrum), organiseerde de gemeente 
Brecht in december-januari reeds 3 cursussen 
(volzet). Op zaterdagnamiddag 7 maart 2020 kan 
je deelnemen aan een workshop in de grote zaal 
van sporthal De Ring. Een lesgever licht aan een 
grote groep mensen het gebruik van een AED-
toestel toe, alsook de theorie van reanimeren. In 
de praktijkworkshop kan je die theorie oefenen op 
levensgrote poppen. Deelname aan de workshop 
is gratis mits inschrijving. Scan de QR code op de 
afbeelding hiernaast en schrijf je meteen in.

Enkele minuten nadat ze startten met reanimeren, kwam Dré aangelopen met een AED-
toestel. “Ik wist niet dat daar zo’n toestel aanwezig was,” vertelt Ann, “maar ik was enorm 
opgelucht. Het doosje openkrijgen was, wellicht door de stress, zowat de moeilijkste 
handeling. De bijgevoegde illustraties tonen duidelijk wat er moet gebeuren. Bovendien 
dirigeert het toestel stap voor stap de nodige acties.” De AED bevestigde de hartstilstand 
van Jan. “Zo wisten we eindelijk dat de reanimatie de juiste handeling was en we dus goed 
bezig waren. Het toestel gaf één elektrische schok en liet ons daarna verder reanimeren. 
De AED gaf het juiste ritme aan. Het liedje ‘Stayin’ Alive’ van de ‘Bee Gees’ hielp ons 
daarvoor trouwens ook al om het  juiste ritme te behouden!” Ann en Chris reanimeerden 
verder tot niet veel later de ambulance arriveerde. Jan werd overgebracht naar het 
ziekenhuis. 

Jan overleefde de hartaanval en hield 
er geen letsels aan over. “Dagen 
en zelfs weken later, werd ik heel 
emotioneel als ik aan die ochtend 
terugdacht. Heel wat omstaanders 
stonden erbij maar wisten niet wat 
te doen en zouden zelf nooit initiatief 
genomen hebben. In hun ogen was 
dat een taak voor verpleegkundigen, 
maar dat is zeker niet het geval. 
Ik studeerde ‘farmaceutische 
wetenschappen’ en kreeg binnen die 
studie een opleiding EHBO waar ik 
leerde reanimeren. Ik kon die kennis 
natuurlijk toepassen, maar na een 
cursus EHBO kan iederéén het! Het 
is zo belangrijk om snel te handelen 
bij een hartstilstand, als wij hadden 
gewacht op de ambulance had Jan 
het wellicht niet gehaald. Ik raad 
dus iedereen aan om zo’n cursus te 
volgen!”

INFO EN INSCHRIJVEN
sportdienst Brecht, Gemeenteplaats 1, sportdienst@brecht.be 



13

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

Bijna 1300 reizigers vulden 
enquête over station 
Noorderkempen in

De gemeente is al langere tijd vragende partij om de parking aan station Noorderkempen uit te breiden. 
Omdat we ook in dit dossier de mening van de inwoners wilden meenemen in ons advies aan de NMBS, 
organiseerden we tussen juni en oktober 2019 een digitale bevraging over het gebruik van de parking.

We willen de bijna 1.300 reizigers bedanken die de tijd namen om deze enquête in te vullen en ons zo 
waardevolle info te bezorgen! Iets meer dan de helft van de bevragingen werd ingevuld door inwoners 
van Brecht. De overige gegevens zijn van treingebruikers uit voornamelijk onze buurgemeenten. Uit 
die bevraging bleek dat de parking voor het merendeel gebruikt wordt door reizigers (en dus niet door 
carpoolers). De resultaten bevestigden nogmaals dat de parking te klein is en dat het betalend maken van 
parkeren ervoor zal zorgen dat heel wat reizigers weer de auto in stappen. Alle opmerkingen uit de enquête 
zoals kritiek over de beperkte in- en uitrit, de kiss and ride, het beperkt gebruik van het sanitair, de te kleine 
fietsparking en de moeilijke uitstroom van de parking werden op tafel gelegd bij de NMBS. De gemeente 
zelf bekijkt welke fietsveilige route(s) er vanuit Brecht-centrum kunnen worden voorzien.

Op een overleg tussen de gemeente en de NMBS kreeg de gemeente echter te horen dat de NMBS 
besliste het gebruik van de parking toch betalend te maken. De resultaten van onze bevraging daarover 
werden dus genegeerd. Het gemeentebestuur is niet akkoord met de beslissing van de NMBS en is ervan 
overtuigd dat ook na het betalend maken, de parking te klein zal zijn. We zullen ervoor blijven ijveren om 
de parking uit te breiden, gratis te houden en de dienstverlening te verbeteren. 

Wat kan ik in de 
bib nog uitlenen 
naast boeken?

De hoofdtaak van de bibliotheek blijft 
natuurlijk het uitlenen van boeken. 
Maar de bibliotheken in Brecht bieden 
zo veel meer aan dan dat! We lenen 
ook games, cd’s, dvd’s (tv-series, films, 
tijdschriften, luisterboeken, strips) en 
gezelschapsspelletjes uit. 

VRAGEN VAN DE
inwoners

Woonzorgcentrum Sint-Maria zoekt 
jobstudenten voor zomervakantie 2020
Voor de zomervakantie van 2020 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 2003 of vroeger, kom dan 
naar de info- en inschrijvingsavond op vrijdag 17 januari 2020, om 
19.00 uur in LDC Het Sluisken, Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht.

BEKNOPT

PARTICIPATIEinw
oners
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Enkele belasting- en 
retributiereglementen veranderen

Je las op pagina 4 van dit nummer al dat de tarieven van de aanvullende personenbelasting en van de opcentiemen 
op de onroerende voorheffing niet wijzigen. Vanaf 1 januari 2020 veranderen wel een aantal retributies en 

belastingen. Een overzicht van alle nieuwe reglementen vind je op de website www.brecht.be/over-brecht/beleid/
belasting-en-retributiereglementen. Lees hier de belangrijkste wijzigingen. 

WIJZIGING TARIEVEN  
HUIS-AAN-HUISOPHALING AFVAL 

De gewijzigde tarieven voor de huis-aan-huisophaling van huisvuil 
en gft komen er omwille van stijgende kosten voor onder andere het 
transport en de verwerking van het afval. Ook de tarieven voor de 
afvalfracties in de recyclageparken worden vanaf 2020 aangepast. 
De gratis fracties (bv papier en karton) en de vrijstellingen voor 
groenafval en asbesthoudend afval blijven wel behouden. 

De prijsaanpassing is noodzakelijk om de sterk gestegen kosten 
voor afvalophaling en -verwerking te dekken. De laatste jaren daalde 
de hoeveelheid opgehaald restafval in onze gemeente tot 93 kg per 
inwoner. We scoren hier veel beter dan het Vlaamse gemiddelde 
van 145 kg per inwoner. Deze trend willen we verderzetten. 

Ondertussen houden we wel vast aan het principe “de vervuiler 
betaalt”. Jouw factuur voor huis-aan-huis-ophaling bestaat uit 
drie ‘pijlers’, drie onderdelen: het gebruiksrecht van een container 
(m.a.w. de ‘huur’ van je container), de ledigingskost (te betalen 
iedere keer je de container buiten zet) én de prijs voor de 
verwerking van het afval in je container (wordt bij lediging telkens 
gewogen). Je kan je afvalfactuur op iedere pijler zelf beïnvloeden: 
bespaar op je afval, laat je container minder keren per jaar ledigen 
en/of haal een kleinere container in huis. De concrete nieuwe 
tarieven vind je in het nieuwe reglement en in een nieuwsbericht op 
www.brecht.be. 

Concreet zal de wijziging voor bijvoorbeeld een gezin van vier 
personen met een container van 120 liter (zowel voor huisvuil als 
gft) dat tweewekelijks 10 kilogram huisvuil én gft aanbiedt, een 
prijsstijging betekenen van 0,90 euro per maand aan huisvuil en 
0,46 euro aan gft per maand. 



SLUIKSTORT

Om onze gemeente leefbaar te houden, wordt onder 
andere de overlast van sluikstort actief aangepakt. Het 
verwijderen van (illegaal!) sluikstort vergt een grote 
inzet van personeel en materiaal. De kosten worden 
doorgerekend aan de sluikstorter en zijn afhankelijk 
van de hoeveelheid afval en hoe lang het duurt om 
het afval te verwijderen. De sluikstorter betaalt 20 
euro per begonnen half uur voor een werkman, 35 
euro per begonnen half uur voor een vrachtwagen met 
chauffeur en 25 euro per begonnen half uur voor een 
toezichter. Voor het verwerken van het afval wordt 
bijkomstig 300 euro per ton aangerekend. Eventueel 
gebruikt materiaal wordt integraal doorgerekend. Al 
deze bedragen zijn cumuleerbaar, wat wil zeggen 
dat ze indien van toepassing opgeteld worden. 
Daarbovenop wordt een administratieve kost van 
25% op het totaalbedrag aangerekend, met een 
minimum van 25 euro en een maximum van 100 euro. 
Voorkomen is dus de boodschap!

BIBLIOTHEEK 

Om lid te worden bij de bibliotheek betaal je vanaf 1 
januari 2020 als volwassene 7,5 euro per jaar. Kinderen 
kunnen gratis lid worden of blijven. Boeken lenen blijft 
gratis. Bovendien kan je vanaf 2020 ook cd’s en dvd’s 
gratis lenen. Voor het lenen van computergames of een 
e-reader betaal je 2 euro per stuk. Voor verlengingen 
gelden dezelfde tarieven als bij de eerste ontlening, en 
reserveren blijft gratis. Wie zijn geleende materialen 
te laat binnenbrengt, betaalt vanaf 1 januari 0,15 euro 
per item per dag dat het te laat wordt binnengebracht. 
Dit geldt ook voor de materialen die gratis geleend 
worden. Iets terugbrengen wanneer de bibliotheek 
gesloten is, kan steeds via de inleverschuif.

BELASTING OP RECLAMEDRUKWERK

Vanaf 1 januari wordt het verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk of stalen belast. Wie een 
‘reclameblaadje’ of een gratis staal verspreidt, zal dit moeten aangeven aan de gemeente en een belasting betalen. 
Het tarief bedraagt 0,025 euro per exemplaar of 0,03 euro per exemplaar in plastic verpakt. Reclameblaadjes van 
minder dan 4 bladzijden en kleiner dan of gelijk aan A4-formaat zijn vrijgesteld, net als infoblaadjes van erkende 
verenigingen, onderwijsinstellingen, politieke partijen en publiekrechtelijke rechtspersonen.
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HERSTEL VAN SCHADE 

Heb jij per ongeluk een paaltje omver gereden of liet jij 
een gehuurde gemeentelijke zaal vuil achter? 

Voor het herstellen van schade aan het openbaar 
domein of het patrimonium van de gemeente worden de 
kosten doorgerekend aan de veroorzaker van de schade. 
Dezelfde tarieven als voor sluikstort worden gehanteerd.

DOCUMENTEN

Voor de afgifte van sommige documenten gelden 
vanaf 2020 nieuwe tarieven. Dit zijn de meest 
voorkomende documenten: 

KOSTEN VOOR AANMANINGEN

Wie een factuur van de gemeente of het OCMW niet 
tijdig betaalt, zal vanaf 1 januari bijkomende kosten 
aangerekend krijgen. Voor elke tweede of latere 
briefwisseling wordt 20 euro aangerekend, voor het 
opmaken van een dwangschrift of dwangbevel 30 
euro. Kosten voor de deurwaarder werden reeds 
doorgerekend aan de wanbetaler. Wie problemen 
heeft met het betalen van facturen, kan steeds contact 
opnemen met de financiële dienst om extra kosten te 
vermijden.

HUREN VAN SPORT- EN CULTUUR-
INFRASTRUCTUUR 

Vanaf september 2020 zullen de tarieven wijzigen 
voor het huren van sportinfrastructuur (sport- en 
turnzalen) en cultuurinfrastructuur (OC ’t Centrum, gc 
Jan vander Noot, ’t Goorhof). Hierover communiceren 
we later meer. 

Documenttype prijs
e-ID 19,10 euro
e-ID spoedprocedure 101,60 euro
Vreemdelingenkaart 19,60 euro
Kids-ID 6,40 euro
Paspoort 75 euro
Paspoort spoedprocedure 260 euro
Paspoort minderjarige 35 euro
Paspoort minderjarige spoedprocedure 210 euro
Rijbewijs 25 euro
Internationaal rijbewijs 21 euro
Trouwboekje 20 euro
Conformiteitsattest 62,50 euro
Aanvraag vastgoedinformatie 80 euro
Voornaamswijziging 140 euro
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Met zijn thriller ‘Om dringende reden’ schreef 
Peter Franck zich in de literaire spotlights. Hij 
won met zijn debuut de Fintro Literatuurprijs 
2019 Spannend boek. Op de Antwerpse 
boekenbeurs signeerde hij schouder aan 
schouder met bekende misdaadauteurs als 
Pieter Aspe en Toni Coppers. Peter Franck 
woont al 15 jaar in Brecht.

Peter Franck wint  
Fintro debuutprijs 

OPROEP! 
Ken jij iemand die het verdient om hier als 'Brechtenaar in beeld' in de kijker te staan? Gaat jouw buurman bijvoorbeeld 
wekelijks inkopen doen voor zijn minder mobiele buurvrouw? Heeft jouw kind een bijzondere (sportieve) prestatie geleverd? 
Of zet jouw tante zich in voor de Brechtse kinderen in armoede? Laat het ons weten via communicatie@brecht.be en wie weet 
krijgt hij/zij hier de verdiende aandacht!

Peter, hoe moeilijk was het om een roman te schrijven?
"Al vele jaren speelde ik met het idee om mij aan 
een boek te wagen. Vooral in het begin vond ik het 
een hele opgave. Deels is mijn verhaal gebaseerd op 
waargebeurde feiten, maar dat maakte het er niet 
makkelijker op om deze geloofwaardig op papier 
te zetten. Het hoofdpersonage heeft ruzie met zijn 
werkgever. In de Antwerpse diamantwijk vindt hij een 
briljant en probeert die te verkopen. Het begin van een 
reeks bloedstollende gebeurtenissen. Eén man, één 
dag, één diamant."

Het begin van een schrijverscarrière?
"Je weet nooit, maar ik ben inderdaad al druk bezig 
met een opvolger. De uitgever heeft verwachtingen in 
die zin, dus waarom niet? Op dit ogenblik concentreer 
ik me op de promotie van mijn debuut. Enkele kranten 
contacteerden me en ook een televisiezender wil meer 
weten. Allemaal nieuw voor me. Hoe dan ook een 
erkenning. Ik schreef aan ‘Om dringende reden’ toch 
ruim een jaar. Er komt heel wat bij kijken."

BRECHTENAAR IN BEELD

Hoe loopt de verkoop?
"Het boek werd op 1 november gelanceerd. De tweede 
druk is binnenkort allicht een feit. De eerste recensies 
zijn positief. Hopelijk zet deze trend zich verder. Een 
jonge regisseur toonde interesse voor een eventuele 
verfilming. Afwachten maar, je weet nooit. Voor wie 
zelf plannen heeft om auteur te worden heb ik maar 
één tip: blijf niet wikken en wegen, maar begin er 
gewoon aan. Binnen de kortste keren weet je of het je 
roeping is."

Peter Franck,  ‘Om dringende reden’, Uitgeverij 
Manteau (Standaard Uitgeverij)
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NET GEMIST

14
OKT
2019

26
OKT
2019

De gemeente Brecht opende een tweede en nieuwe Speelbabbel 
in school Klavertje 3 in Overbroek met een gratis ontbijt.  De 
speelbabbel is een ontmoetingsmoment voor (toekomstige) 
ouders, grootouders, onthaalouders, … en hun kindjes waar 
gespeeld en gebabbeld kan worden. Vrijwilligers voorzien een 
warm onthaal en een drankje voor groot en klein. Iedereen met een 
kindje tussen 0 en 3 jaar is wekelijks welkom op maandag tussen 
09.00 en 12.00 uur!

Eind oktober spookte het weer op de Noenheuvel. 
Een 500-tal dappere wandelaars waagden zich aan 

de heksentocht vol spanning en vertier. Naast de 
jaarlijkse act van Dansgroep Syrah zetten ook dit jaar 

5 gemotiveerde groepen hun griezeligste beentje voor 
tot na middernacht. Voor en na de tocht was er ruimte 

voor een hapje en een drankje.

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

Eerder dit jaar liep er een sportersbelevenmeer-ballonnenwedstrijd. 
De opdracht was: post jouw sportbelevingsfoto (met de Brecht-

ballon) op sociale media (Facebook of Instagram) met vermelding 
van beide hashtags #sportersbelevenmeer en #sportiefbrecht. Uit 

alle inzendingen werden 10 winnaars geloot, die bekend gemaakt 
werden via de facebookpagina ‘sportiefbrecht’. Het lot besliste dat de 

Kleipikkersrun Sint-Lenaarts aan de haal ging met de hoofdprijs: een 
mini-trampoline! Proficiat aan alle deelnemers! Prijzen kunnen nog 

afgehaald worden tot eind december 2019. De sportdienst won op 10 
december 2019 van Sport Vlaanderen een award voor onder andere 

deze actie.
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In de bib van Sint-Lenaarts vond De Schrijfwijzen / Het 
Groot Dictee Heruitgevonden plaats. Het doel van dit 

dictee was niet zo veel mogelijk moeilijke woorden in één 
tekst te proppen, maar om de deelnemers creatief met 

taal te laten omgaan. Gefeliciteerd Hilde en Betty! Hilde 
maakte het minste aantal fouten in het groot dictee en 

Betty wist het langste woord te vormen. Allebei gingen ze 
naar huis met een designpen.

Heel hoog bezoek eind november in de bib: De Leesfee  
kwam langs. De kinderen uit het eerste leerjaar smulden van 

haar liedjes en verhalen.

29
NOV
2019

29
NOV
2019

Na de snoei van de verloederde fijnsparren eerder 
dit jaar, sieren sinds eind november meer dan 
100 fruitbomen het domein De Merel (langs de 
Schotensteenweg). Leerlingen van BUSO Kristus 
Koning plantten de bomen aan onder begeleiding 
van de Nationale Boomgaardenstichting.

De gemeente Brecht organiseerde in samenwerking met het 
Rode Kruis een gratis vormingsavond rond het gebruik van AED 
en reanimeren voor de Brechtse inwoners. De aangeleerde 
technieken werden volop ingeoefend op poppen. Wil jij ook 
graag deelnemen aan een vorming AED? Blader dan terug naar 
het artikel over AED en kom te weten waar en wanneer de 
volgende workshop plaatsvindt!

03
DEC
2019

06
DEC
2019
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IGEAN haalt vanaf  
1 januari 2020 ook jouw 
huisvuil op 
Voor ons afvalbeleid werkt onze gemeente al een hele tijd samen met de intercommunale IGEAN. Zo 
baten zij voor ons niet alleen de recyclageparken uit, maar verzorgen ook zij de verschillende ophalingen 
van onder andere gft en pmd. Vanaf 1 januari 2020 zal IGEAN met de eigen ophaaldienst in onze 
gemeente ook de ophaling van huisvuilcontainers voor zijn rekening nemen.

HOU JIJ VOOR MIJ JE HOND AAN DE LIJN? DAT VINDEN MIJN KOEIEN FIJN

Je hond laten loslopen op het platteland lijkt onschuldig. Toch kan het drastische gevolgen hebben voor koeien 
die staan te grazen in de weiden. Het kan immers leiden tot neospora, een ongeneeslijke ziekte die verspreid 
wordt van honden op runderen. Boerenbond lanceert daarom een preventiecampagne om wandelaars te 
sensibiliseren met de slogan: ‘’Hou jij voor mij je hond aan de lijn? Dat vinden mijn koeien fijn.’’

Landbouwers vragen om honden aan de leiband te houden wanneer je gaat wandelen. Honden kunnen 
namelijk hun uitwerpselen achterlaten in weiden. Als de ontlasting besmet is met neospora dan vormt dit een 
gezondheidsrisico voor koeien. Ook bij geiten en schapen kan het problemen veroorzaken. De parasiet neospora 
is de belangrijkste oorzaak van abortus bij koeien. Indien drachtige dieren besmet worden, kan dit leiden tot 
vroeggeboorte, misvorming of verwerping. Preventie is belangrijk want er bestaat geen geneesmiddel tegen de 
ziekte.  

Honden spelen een belangrijke rol bij de overdracht van neospora want zij zijn de eindgastheer. Honden hebben zelf 
geen hinder van de parasiet, maar kunnen wel andere dieren besmetten. Daarom is het belangrijk dat honden niet 
door weiden lopen. Ook weiden waarin geen koeien staan, vormen een besmettingsbron als er hondenuitwerpselen 
liggen. Het weidegras wordt gemaaid en dient als voeder voor koeien. 

Om dit op een ecologische maar efficiënte manier 
te doen, heeft IGEAN de afgelopen jaren flink 
geïnvesteerd in het wagenpark. Zo rijden er maar liefst 12 
ophaalwagens op CNG, wat maakt dat ze 50% minder 
‘lawaai’ maken, 95% minder fijn stof en 12% minder 
CO2 uitstoten. Daarnaast zijn de wagens uitgerust met 
een elektrische belading. Daardoor wordt niet alleen 
het brandstofverbruik beperkt, maar wordt het effectief 
aanhaken en ledigen van de huisvuilcontainer ook heel 
wat stiller.

Wat verandert er voor jou? 
In principe niets. Via de ophaalkalender en de app 
Recycle! (download deze via je smartphone!) vind je 
alle ophaaldata terug. Plaats je container bij voorkeur 
de avond voor de ophaaldag, maar zeker ten laatste 

om 06.00 uur ’s morgens aan de straatkant. Indien 
je container tijdig buiten staat, doen de mannen én 
vrouwen van IGEAN de rest.

Ook bediening in doodlopende straten
De ophalers van IGEAN zullen vanaf januari elke straat 
(uitgezonderd privé-wegen) inrijden en je container 
‘aan huis’ ledigen. Jouw container mag dus voor je huis 
weggezet worden, ook als jij in een straat woont waar 
je die in het verleden naar een verzamelpunt moest 
brengen.  

Twijfel je soms hoe je jouw afval op een correcte manier 
kan aanbieden? Surf zeker eens naar www.igean.be/
eenmooigebaar. Daar vind je een heleboel praktische tips.

INFO IGEAN, www.igean.be/contacteerons of inzameling@igean.be
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Brecht Borrelt 05 
JAN
zondag

"Op zondag 5 januari 2020 
houdt het gemeentebestuur in 
samenwerking met Vriendenkring 
personeel gemeente Brecht vzw een 
nieuwjaarsdrink ‘Brecht borrelt’  
voor alle inwoners. Een primeur 
voor onze gemeente! ‘Brecht borrelt’ 
wordt een gezellig samenkomen met 
muzikale omlijsting van Usual en 
Wezz. Op zondagnamiddag kan jij 
het glas heffen op een nieuw jaar. 
De nieuwjaarsdrink zal jaarlijks 
wisselen van deelgemeente.Op blz. 
8 vind je een bon voor twee gratis 
consumpties per gezin (4 jetons).

UUR van 13.00 tot 16.00 uur LOCATIE Gemeenteplaats Brecht

gratis
CONSUMPTIES PER GEZIN

2gratisgratisgratisgratis
CONSUMPTIES CONSUMPTIES CONSUMPTIES CONSUMPTIES PER GEZINPER GEZINPER GEZIN
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IN BRECHT

Wintertraining donderdag
Een goede wintertraining vormt de 
fundamenten en zorgt voor het succes 
van een goede zomerconditie! Van 
januari tot maart willen we een stevige 
basis leggen om in de lente en de 
zomer maximaal plezier en resultaat 
te hebben van onze sport. Zo lopen we 
ook minimaal risico op kwetsuren! In 
een lessenreeks van 12 lessen trainen 
we de stabiliteit van onze romp, knieën 
en enkels.

DATUM  do. 02/01/20
UUR  vanaf 19.00 uur
PRIJS  € 60,00
LOCATIE gbs De Sleutelbloem, Schoolplein 2
CONTACT Sportdienst Brecht,  
www.sportiefbrecht.be

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

DATUM  van 08/01 tot 02/04 
LOCATIE Welzijnscampus Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 0472 23 28 30 of 
www.annevissers.be

Kaartavond
Een gezellige kaartavond slagen halen 
met mooie tombola- en geldprijzen.

DATUM vr. 10/01/20
UUR  van 19.30 tot 23.45 uur
PRIJS  € 3,00
LOCATIE Café De Sportvriend, Dorpsstraat 92
CONTACT  Biljartclub Krijt op Tijd, 
bartkeuppens@hotmail.com

Tai Chi lessen
Tai Chi is een Oosterse meditatieve 
bewegingsvorm die zorgt voor de 
verbetering van spieren, de veerkracht van 
het lichaam en training van het geheugen. 

DATUM van 09/01 tot 25/01
UUR  van 09.00 tot 10.30 uur en van 10.30 
tot 12.00 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 
of stijnvrints@ocmwbrecht.be

Workshop fotoalbum maken
Aan de hand van een programma 
maak je een mooi digitaal fotoalbum 
dat je tevens kan laten printen.

DATUM vr. 10/01, 17/01 en 24/01
UUR  van 13.00 tot 16.00 uur
PRIJS  € 15,00 (3 lessen)
LOCATIE Welzijnscampus Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
liesbethvanmenxel@ocmwbrecht.be  

Kerstboomverbranding
Kom je verwarmen aan het vuur met 
een jenevertje, glühwein... Ook dit 
jaar zijn er allerhande acties voor het 
goede doel. We steunen dit jaar het 
"Moeders voor Moeders". Deze VZW 
helpt de allerarmste kleinsten van 
onze samenleving, ze zorgt voor goede 
voeding voor baby's maar ook andere 
noodzakelijke materialen. Als vereniging 
die zich meer dan wekelijks engageert 
voor kinderen en jongeren, willen we ook 
graag deze meest kwetsbaren helpen. Je 
kan je kerstboom binnenbrengen voor 11 
januari aan de Chirolokalen. 

DATUM  za. 11/01/20
UUR  vanaf 20.00 uur
LOCATIE Chirolokalen Sint-Job-in-'t-Goor, 
Kerklei 18
CONTACT Chiro Sint-Job, info@chirosintjob.be 
of www.chirosintjob.be
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19 
JAN

zondag

Toast Literair met 
Peter Terrin 

Op zo’n 200 plekken 
in Vlaanderen wordt 
in januari opnieuw de 
grootste literaire brunch 
van het jaar georganiseerd. 
In Brecht kan je genieten 
van een auteurslezing door 
Peter Terrin aangevuld 
met een heerlijk ontbijt. 
Peter Terrins werk werd 
genomineerd voor verschil-
lende prestigieuze litera-
tuurprijzen, waaronder de 
Halewijnprijs en de Libris 
Literatuurprijs. In 2012 
ontving hij voor zijn roman 
Post Mortem de AKO Lite-
ratuurprijs. Tijdens Toast 
Literair gaat de auteur het 
gesprek aan met intervie-
wer Ludo Theunissen over zijn werkwijze, zijn oeuvre en zijn loopbaan. Ook 
is er ruim de tijd voorzien om vragen uit het publiek te beantwoorden. De ide-
ale gelegenheid om dichter bij de auteur en zijn werk te komen, in de ontspan-
nen sfeer van een ongedwongen ontbijt met heerlijke koffiekoeken! Inschrijven 
verplicht, voor 16 januari via onderstaand e-mailadres.

UUR  van 09.00 tot 12.00 
uur

LOCATIE  Bibliotheek  
Sint-Job-in-'t-Goor,  
Kerklei 2

CONTACT  Bibliotheek 
Brecht,  
ludo.theunissen@themasoft.be

Bloedinzameling
Wist je dat 70% van de Belgische 
bevolking ooit bloed nodig heeft, maar 
dat slechts 3% doneert? Om elke dag 
levens te kunnen redden, zijn we 
continu op zoek naar nieuwe donoren. 
Jij kan hen helpen.

DATUM do. 16/01/20
UUR  van 18.00 tot 20.30 uur
LOCATIE zaal l'Artisjok, Dorpsstraat 48 - 50
CONTACT Rode Kruis Sint-Lenaarts, 03 313 
99 14 of bloed@sint-lenaarts.rodekruis.be

PowerPoint
Een inleiding in het computer-
programma PowerPoint leert je om 
mooie, flitsende presentaties te maken. 
Het invoegen van foto's, muziek en 
bewegende voorwerpen wordt allemaal 
aangeleerd.

DATUM van 14/01 tot 03/03
UUR  di. van 09.15 tot 12.00 uur
PRIJS  € 40,00
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 
of stijnvrints@ocmwbrecht.be

Dorpsquiz
39ste editie van de dorpsquiz ten 
voordele van het Rode Kruis Brecht, 
met gevarieerde rondes, mysterieuze 
gast en leuke prijzen. Inschrijven voor 6 
januari 2020.

DATUM  vr. 17/01/20
UUR  vanaf 19.30 uur
PRIJS  € 16,00 ploeg
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Rode Kruis Brecht,  
lutgardvds@gmail.com

Kaartavond
Kaartavond slagen halen ten voordele 
van de Vrije Zwaaiers.

DATUM  vr. 17/01/20
PRIJS   € 3,00
LOCATIE  Lokaal Sint-Jorisgilde, Kerkstraat 1a
CONTACT  De Vrije Zwaaiers, www.facebook.
com/vrijezwaaiers

iPad lessen
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. We bekijken samen 
wat je iPad allemaal kan en hoe hij 
werkt. Nadien gaan we verder in op 
de 'apps' en leren we je nog enkele 
'tricks'. Om aan deze cursus te kunnen 
deelnemen dien je in het bezit te zijn 
van je eigen iPad van het merk Apple. 

DATUM  van 20/01 tot 17/02
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 
of stijnvrints@ocmwbrecht.be
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Marcel Vanthilt:  
Playlist 

Dé muziek van het jaar in een 
humor-kritisch overzicht. Vanthilt 
heeft alles beluisterd en fileert de 
snert van het goud. Kritisch en 
genadeloos, ja. Maar ook devoot 
aanbiddend als fan. Een energie-
ke vertelstijl in een meeslepende 
monoloog met weetjes, leuke 
anekdotes, muziekfragmenten 
en gegarandeerd géén gezang 
van hemzelf. Of toch niet te veel, 
'n beetje misschien... 2019, dé 
playlist, toegelicht & horizontaal 
geklasseerd door Marcel Vanthilt.

UUR  om 20.15 uur
PRIJS  € 16,00 / € 18,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst Brecht, 03 
660 28 30 of www.gcbrecht.be

WORDT VERWACHT

Dijkrock Winterfest
Kan jij net zo als wij maar niet genoeg 
krijgen van Dijkrock? Geen probleem! 
Daar hebben wij de oplossing voor: 
Dijkrock Winterfest! Line-up: Back 
And In Black (Tribute to AC/DC), All 
star wedding band en Bad Fox.

DATUM  za. 01/02/20
UUR  om 20.00 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE Jeugdhuis Den Dijk, Houtstraat 4G
CONTACT Jeugdhuis Den Dijk,  
www.facebook.com/jhdendijk

Squashtornooi
Recreantentornooi squash voor 
beginners- en gevorderden. Gezellig 
squashen op je eigen niveau. Het tornooi 
is open voor volwassenen en jongeren 
vanaf 16 jaar. 

DATUM  vr. 24/01/20
UUR  van 20.00 tot 23.00 uur
PRIJS   € 8,00
LOCATIE  Sporthal De Zandbergen, 
Ontspanningslaan 2
CONTACT  Squashclub De Zandbergen, 
scdezandbergen@gmail.com

Open uurtje

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

DATUM  wo. 29/01/20
UUR  van 09.30 tot 10.30 uur
LOCATIE  School In 't Groen, Leopoldstraat 15
CONTACT  Daltonschool In 't Groen,  
www.bs-intgroen.be

Tal en thee - De Roofkes 
Een woest muzikaal sprookje voor al 
wie (g)een broer heeft. De Roofkes is een 
zinderend broeierig verhaal over twee 
broertjes, een grote schervenhoop en 
bange moeders. De weerbarstige broers 
zijn hongerig naar grote verhalen, maar 
wat betekent het om op te groeien in 
een wereld die beheerst wordt door de 
stemmen van bange moeders? En hoe 
gevaarlijk is de wereld eigenlijk? De 
Roofkes is een ode aan het veerkrachtige, 
vrije en spelende kind dat recht heeft op 
een eigen universum: woest en groots.

DATUM  wo. 29/01/20
UUR  om 15.00 uur
PRIJS  € 10,00
LOCATIE  OC 't Centrum, Dorpsstraat 73
CONTACT  Cultuurdienst Brecht, 03 660 28 
30 of www.gcbrecht.be

Open uurtje
Kennismakingsmoment voor nieuwe 
kleuters en hun ouders.

DATUM  wo. 29/01/20
UUR  van 09.00 tot 10.00 uur
LOCATIE  Leonardusschool, Dorpsstraat 12
CONTACT  Leonardusschool,  
www.leonardusschool.one

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.

DATUM  vr. 31/01/20
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 www.bibliotheekbrecht.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-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

MA DI WO DO VR ZA ZO

WEEK

49EEN BEZOEK GEPLAND 
BIJ ONDERSTAANDE 
DIENSTEN? MAAK EEN 
AFSPRAAK!
Wil je langskomen bij de gemeentelijke diensten burgerzaken en omgeving of in de 
welzijnscampus, dan maak je een afspraak via:
•  www.brecht.be (klik op ‘maak een afspraak’) 
•  telefonisch op 0800 3 2960
•  aan de balie 

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)

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)

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 73, tel. 03 313 69 44
ma.: 15.00 - 17.00 uur  
wo.: 13.00 • 19.00 uur
vr.: 15.00 • 17.00 uur
za.: 09.00 • 12.00 uur

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
 

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 • 20.00 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 112)
Ambachtslaan 10, 
tel. 03 313 97 11 
brecht@brandweer.zonerand.be

LOKALE POLITIE VOOR- 
KEMPEN (NOODGEVALLEN 101)
Vaartdijk 15
tel. 03 210 40 00
www.politie.be/5355
pz.voorkempen@police.belgium.eu
Openingsuren: 24u/24u - 7d/7d 
 


