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Beste mensen,

Wanneer het eindejaar nadert, kijken we altijd eens graag even terug 
om de balans op te maken van het afgelopen jaar. Tegelijkertijd maken 
we nieuwe plannen en doelen om het nieuwe jaar te starten.

Het jaar 2020 zal ons altijd doen herinneren aan die wereldwijde 
ziekte, COVID-19. Het heeft onze gemeenschap diep in het hart geraakt 
en heel wat families onder ons veel leed bezorgd. Als beleidsmaker 
krijg je elke dag de cijfers van je gemeente onder ogen en die waren 
soms beangstigend. We mogen het virus niet te veel kansen geven. Het 
loert nog altijd om de hoek en haalt verwoestend uit. 

Deze pandemie heeft in velen van ons ook het beste naar boven gehaald. 
In de eerste golf in maart was het hartverwarmend om te zien hoe 
onze mensen van de zorg op vele plaatsen in onze gemeenschap elke 
avond om 20.00 uur een luid applaus kregen. De vele witte lakens over 
de gevels en de beren achter de ramen zorgden voor verbondenheid, 
warmte en veel steun. En ook vandaag zien we heel veel mooie 
initiatieven. De vele lichtjes in de tuinen geven ons hoop op beterschap. 
Het hart voor de zorg en onze kwetsbaren maakt hen sterker. 

Als burgemeester vind ik het dan ook een eer om vanop de eerste rij 
te kunnen zien hoeveel mensen, buren en verenigingen elkaar helpen, 
steunen en vooral niet uit het oog verliezen. Blijf dit doen. Zorg goed 
voor elkaar. Het zorgt voor een warme samenleving. Het nieuwe jaar 
kan alleen maar beter worden.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar, 

De beste wensen voor 2021,

Uw burgemeester,
Sven Deckers
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GEMEENTE BRECHT ZORGT 
OOK IN CORONATIJDEN 
VOOR HAAR INWONERS

De coronacrisis heeft sinds 13 maart 2020 het leven, ook in onze gemeente, ingrijpend 
veranderd. Aangezien een lokaal bestuur het bestuursniveau is dat het dichtst bij de bevolking 
staat, kregen de gemeenten een belangrijke taak toebedeeld in de strijd tegen de verspreiding 

van het coronavirus. Lees hier welke acties de gemeente Brecht de voorbije maanden nam. 

Gemeentelijke crisiscel 
De gemeente kreeg een belangrijke taak in 
de strijd tegen de verspreiding van corona. 
Daarom werd in onze gemeente vanaf 13 maart 
een crisiscel corona opgericht, met daarin de 
algemeen directeur, de noodplanningscoördinator, 
consulent communicatie en geleid door de 
burgemeester. Deze crisiscel wordt ook bij 
andere crisissen (zoals een zware brand, 
groot verkeersongeval,…) samengeroepen, 
in die situaties meestal uitgebreid met een 
vertegenwoordiger van de brandweer, de 
politie, medische hulpverlening en/of civiele 
bescherming. De crisiscel volgt de crisis 
nauwgezet op en legt zich in deze (uitzonderlijk 
lange) crisis voornamelijk toe op de lokale 
vertaling en implementatie van vele beslissingen 
en richtlijnen van de hogere overheden en van 
de Nationale Veiligheidsraad. De crisiscel bekijkt 
bovendien of extra lokale maatregelen nodig 
zijn. Daarbij staan steeds de veiligheid en de 
gezondheid van de inwoners centraal. 

Aantal besmettingen in Brecht 
trachten te beperken
De gemeente zorgde in samenspraak met onze 
eerstelijnszone Voorkempen vooral in de eerste 
maanden van de coronacrisis voor lokale contact 
tracing, toen de nationale contact tracing nog 
niet volledig op punt stond: bij besmettingen 

in onze gemeente gingen we mee op zoek naar 
hoog-risico contacten om de verspreiding van 
het virus in onze gemeente op die manier zo 
beperkt mogelijk te houden. In die eerste fase 
van de crisis zorgde de gemeente daarenboven 
ook voor de verdeling van het toen nog schaars 
aantal chirurgische mondmaskers aan het Brechts 
zorgpersoneel én voor de verdeling van de 
Brechtse mondmaskers aan alle inwoners. In de 
eerste lockdown bij het tekort aan mondmaskers 
naaiden een aantal personeelsleden zo’n 200 
maskers waarvan er onder andere door het 
verplegend personeel in het woonzorgcentrum 
gebruikt werden.

Gratis nummer 0800 23 310  
voor coronavragen 
Op vrijdag 13 maart 2020, de eerste dag 
van de coronacrisis, opende de gemeente 
Brecht nog vóór de opstart van het nationale 
crisisnummer een eigen gemeentelijk callcenter 
voor de inwoners, bemand door de collega’s 
van de bibliotheek. Naast het beantwoorden 
en registreren van alle vragen, stelden zij 
tijdens en na een verplichte sluiting van de 
bib boekenpakketten samen naar de wensen 
van de leden: als 1 van de eerste gemeenten 
ontstond zo de afhaalbib. Honderden pakketten 
werden besteld en afgehaald door inwoners, 
ook de Brechtse scholen kunnen op die manier 
boekenpakketten bestellen.
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Naast het beantwoorden van honderden vragen van de 
inwoners, is in crisistijd een snelle overheids-communicatie 
van cruciaal belang. De gemeente communiceert actief 
bij iedere wijziging van de maatregelen, zo volgen de 
coronaberichten elkaar in sneltempo op. Hierdoor kon en kan 
de communicatie niet steeds op papier maar gebeurt die wel 
via de digitale kanalen zoals www.brecht.be/corona en  
www.facebook.com/gemeentebrecht.

Woonzorgcentrum 
Net zoals voor de medewerkers van alle zorginstellingen, was en 
is deze coronacrisis voor de personeelsleden van het gemeentelijk 
woonzorgcentrum Sint-Maria een erg zware periode. Ze 
overtroffen zichzelf de afgelopen maanden met hun buitengewone 
inzet. Niet enkel hun uitstekende zorgcapaciteiten, maar ook 
beleid errond zorgen ervoor dat op enkele besmettingen na een 
grote uitbraak in wzc Sint-Maria kon worden voorkomen. Ook 
voor hen vragen de telkens nieuw geldende maatregelen om een 
aangepaste manier van werken en aangepaste bezoekregelingen. 

Gemeentelijke dienstverlening bleef gewaarborgd 
De continuïteit van gemeente en OCMW Brecht als organisatie (samen tellen ze ruim 300 personeelsleden) 
moet tijdens deze crisis ook gewaarborgd blijven. De gemeentelijke diensten bleven onze inwoners steeds 
voorthelpen voor essentiële diensten (zoals de dienst burgerzaken, sociale dienst en dienst ruimtelijke 
ontwikkeling). Dit gebeurt nog altijd zo veilig mogelijk voor de bezoekers: op afspraak, zonder wachtrijen, achter 
plexiglas, met de nodige ontsmettingsgel ter beschikking en volgens het circulatieplan. Bovendien krijgen de 
inwoners zo veel mogelijk tips om zaken digitaal aan te vragen en dus een bezoekje aan de dienst uit te sparen. 

Ook het personeel van het gemeentebestuur werd volgens de federale maatregelen tijdens de lockdowns 
verplicht zoveel mogelijk aan thuiswerk te doen. Een aantal extra laptops werd aangekocht en geïnstalleerd 
zodat administratieve medewerkers van thuis uit kunnen werken. Zo is het aantal personeelsleden op de 
werkvloer beperkt en kan er ook daar veilig gewerkt worden. 
De directie en leerkrachten van de drie vestigingen van de gemeentescholen volgen de geldende richtlijnen op 
en passen hun werking aan indien nodig. Zo schakelden ze tijdens de eerste lockdown over naar thuisonderwijs 
en zorgden ze tijdens de sluiting van de scholen voor de noodopvang van de kinderen. 

Technische ondersteuning 
Om de veiligheid voor medewerkers, bezoekers en het gemeentelijk 
onderwijs te kunnen garanderen, maakte de gemeentelijke technische 
dienst tal van plexischermen, zorgde de dienst voor logistieke 
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ondersteuning voor de verdeling van de 30.000 mondmaskers aan alle inwoners en zetten ze 
onder andere in de scholen en op de andere gemeentelijke locaties extra poetspersoneel in. In GBS 
De Sleutelbloem werd een container met sanitaire installatie geplaats, ontsmettingszuilen werden 
voorzien en aangepaste bewegwijzering werd aangebracht tijdens de wekelijkse markten. Deze 
zijn steeds blijven doorgaan in onze gemeente, tenminste indien hoger genomen maatregelen dit 
toestonden. Helaas heeft de dienst tijdens de coronacrisis ook heel wat extra werk met het ruimen 
van zwerfvuil en sluikstort... Daarover lees je meer op pagina 12-13. 

Organisatie vrijetijdsactiviteiten op een laag pitje 
Ondanks de zorgvuldige voorbereiding en aanpassing aan de geldende 
maatregelen, zag de dienst vrije tijd heel wat geplande voorstellingen en 
activiteiten telkens in het water vallen. Met heel wat wijzigingen aan het 
concept konden de speelpleinen in een nieuw kleedje coronaproof doorgaan 
in de zomervakantie. Jeugdverenigingen konden gebruik maken van 
materialen van de uitleendienst om hun zomerkampen coronaproof te laten 
doorgaan. Het gemeentelijk initiatief Brecht Picknickt bleek een enorm 
succes. Inwoners bestelden pakketten om veilig ‘in je kot’ te ontbijten of 
lunchen. Brechtse handelaars zorgden voor de inhoud en verenigingen 
voor de verdeling ervan. 

De telkens wijzigende maatregelen, alsook het lokaal protocol 
voor vrijetijdsbesteding, vragen steeds opnieuw om een duidelijke 
communicatie naar de verenigingen en het beantwoorden van tal van 
vragen. Ieder draaiboek voor een actie of beperkt evenement wordt in 
detail nagekeken en geadviseerd. Een noodfonds (272.261,10 euro, 
volledig gesubsidieerd door de Vlaamse overheid) wordt verdeeld onder 
de verenigingen, die de financiële steun goed zullen kunnen gebruiken. 
Lees hier meer over op pagina 9.

  
We denken aan iedereen 
Heel wat inwoners zagen hun inkomen de voorbije maanden dalen door de coronacrisis. Bovendien 
zorgen alle maatregelen ervoor dat iedereen nu wat meer op zichzelf wordt teruggeworpen. 
Inwoners die met financiële problemen of negatieve gevoelens te kampen krijgen, konden en 
kunnen nu ook terecht bij de gemeente Brecht. De medewerkers van de welzijnscampus belden 
alle 80-plussers op om te vragen hoe het met hen ging en beantwoorden ook nu nog alle extra 
hulpvragen. Bovendien werd tijdens de eerste lockdown ‘Brecht Helpt’ 
opgestart waarbij medewerkers van de gemeente Brecht vrijwilligers 
in contact brachten met inwoners die hulp konden gebruiken. 

In bepaalde situaties werden er bovendien extra leefloon en 
premies uitbetaald en geschenkencheques bedeeld aan kwetsbare 
gezinnen (volledig gesubsidieerd door de overheid). De gemeente 
ondersteunde de welzijnsschakels die tijdens de eerste lockdown 
minder voedseloverschotten ter beschikking hadden voor de 
voedselbedeling in onze gemeente.

Vrijwilligster Peggy Van Walle had frequent telefonisch  
contact met Maria De Backer om een babbeltje te doen.
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INFO vragen over corona kunnen nog steeds gesteld worden via het gratis nummer 0800 23 310 of via corona@brecht.be

Vrijstelling van betalingen aan  
de gemeente 
De coronacrisis laat ook grote sporen na bij 
de Brechtse ondernemers, daarom heeft de 
gemeente de voorbije maanden verschillende 
ontvangsten kwijtgescholden. Zo betaalden 
de concessie-uitbaters van ’t Goorhof, 
Sporthal De Ring en OC ’t Centrum tijdens de 
coronamaatregelen in het voorjaar en het najaar/
winter geen vergoeding aan de gemeente. De 
standhouders op de markten en kermissen in 
onze gemeente betalen bovendien vanaf 15 
maart tot eind 2020 geen standgeld. Afhaal- 
of andere digitale initiatieven van Brechtse 
handelaars worden gebundeld en bekendgemaakt 
via de gemeentelijke website en sociale media, 
zodat hun acties tijdens hun verplichte sluiting 
beter bekend worden bij de Brechtenaars. Bedrijven, handelaars en zelfstandigen worden 
via de gemeentelijke website geïnformeerd over de mogelijke steunmaatregelen van 
overheden en deze zomer werd aan een heel aantal horecazaken gratis een uitbreiding 
van hun terras op het openbaar domein toegestaan. Bovendien werkt de gemeente een 
communicatiecampagne uit om onder andere lokaal kopen en beleven in de kijker te zetten. 

Wie een ticket kocht voor een activiteit, cursus, wandeling, voorstelling,… georganiseerd 
door de gemeente Brecht die uiteindelijk niet konden plaatsvinden, kreeg ofwel het ticket 
terugbetaald ofwel werd de activiteit verplaatst. Wie een zaal huurde maar die reservatie 
annuleerde, betaalde hier niet voor.

Bedankt Brechtenaars om samen met 
ons de strijd tegen het coronavirus aan 
te gaan en de maatregelen goed op te 

volgen. Hou vol!



Traditioneel is het in heel Brecht op 31 december lekker druk en gezellig. Heel wat kinderen gaan 
van deur tot deur om hun nieuwjaarswensen al zingend over te brengen, ouders doen gezellig een 
praatje met een jenever in de hand. Een mooie traditie, maar vanwege corona is nieuwjaarszingen 
dit jaar in de hele provincie Antwerpen niet toegestaan. 

Veilig afsluiten van het jaar
We sluiten 2020 samen met jullie wel graag op een veilige manier af en geven de kinderen de 
kans om toch op een leuke manier een einde aan dit jaar te breien. Ze ontvingen daarom via de 
Brechtse scholen een doosje stoepkrijt. Gaat jouw kind niet in Brecht naar school? Dan kan je 
een doosje stoepkrijt afhalen in 1 van de 3 bibliotheekfilialen tijdens hun openingsuren (zolang de 
voorraad strekt).  

Beste en warmste stoep wensen
Tijdens de kerstvakantie maken we de gemeente Brecht graag zo kleurrijk mogelijk, gevuld 
met beste wensen voor het nieuwe jaar! Ga dus op 31 december, of op een andere dag in de 
kerstvakantie, met je kinderen (of zonder natuurlijk :-)) en het stoepkrijt op stap. Zet je warme 
wensen op het trottoir van je geliefden, naasten, vrienden, buren en iedereen die er nood aan 
heeft, met respect voor de geldende veiligheidsmaatregelen. Wil jij op jouw stoep ook graag een 
mooie boodschap? Nodig je (klein)kinderen, buurtkindjes,… uit om ook jouw stoep op te vrolijken. 
Haal dus op 31 december een frisse neus, zet een warm gebaar op het trottoir en maak er samen 
een sfeervol, kleurrijk en veilig eindejaar van!

beste 
STOEPwensen

Maak een mooie foto en deel deze op Instagram met de tag  @gemeentebrecht, 
#stoepwensen en #bebrecht!

INFO dienst vrije tijd, 03 660 28 30 of gemeente@brecht.be, 
www.brecht.be/stoepwensen
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FEDRIS, FEDERAAL AGENTSCHAP  
VOOR BEROEPSRISICO'S
Ben je slachtoffer van een arbeidsongeval? Heb je vragen of heb je hulp nodig? Een sociaal assistent 
van Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico's staat tot jouw dienst.

Zitdagen
•  Antwerpen, Frankrijklei 81-83, 03 220 75 76, elke vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
•  Turnhout, De Warande, Warandestraat 42, 014 41 94 54, elke eerste vrijdag van de maand  

van 09.00 tot 12.00 uur

Kan ik met 
Payconiq betalen 

bij gemeente- 
en OCMW-
diensten?

Vanaf nu kan je bij alle gemeen-
te- en OCMW-diensten digitaal 
betalen met de Payconiq by 
Bancontact-app. Na het down-
loaden van de app op je smartp-
hone, kan je ermee snel, eenvou-
dig, veilig én zonder kaartlezer 
betalen. Zeg aan de kassa dat je 
met Payconiq wil betalen, scan 
de qr-code aan de kassa, geef 
het juiste bedrag zelf in en druk 
op ‘betalen’. Je bevestigt met je 
gezicht, vingerafdruk of pincode 
en klaar. Je krijgt meteen een 
bevestiging van je betaling. 

VRAGEN VAN DE
inwoners

INFO Fedris, 02 226 64 00, info@fedris.be of www.fedris.be

INFO https://www.brecht.be/vrije-tijd/noodfonds of dienst vrije tijd, vrijetijd@brecht.be
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GEMEENTEBESTUUR 
INVESTEERT IN HET 
BRECHTSE 
VERENIGINGSLEVEN 
Het coronavirus betekent voor veel verengingen een zware financiële 
dobber: denk maar aan de geannuleerde eetdagen, de huur van extra 
lokalen voor de social distancing en het wegvallen van allerhande 
activiteiten. We willen onze Brechtse verenigingen dan ook helpen 
om die financiële kater op te vangen. Om hen te steunen, investeert 
het gemeentebestuur het Vlaams noodfonds van zo’n 270.000 euro 
in het verenigingsleven.

Ook keurde de gemeenteraad het agendapunt goed dat alle Brechtse 
kinderen en jongeren (geboren in 2002 of later) kunnen rekenen 
op een tegemoetkoming van 25 euro op het inschrijvingsgeld dat 
ze betalen bij een Brechtse vereniging. Zo worden ze gestimuleerd 
om actief te blijven in het lokale verenigingsleven en krijgen onze 
verenigingen nog een extra duwtje in de rug.
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Brecht Borrelt 
geannuleerd 
De eerste editie van Brecht 
Borrelt begin dit jaar was 
een groot succes. Heel wat 
inwoners kwamen gezellig 
samen om het glas te heffen 
op het nieuwe jaar. Maar 
2021 op die manier inzetten, 
zou momenteel geen goed 
idee zijn. Om de verspreiding 
van het coronavirus tegen te 
gaan, mogen in de provincie 
Antwerpen bovendien al zeker 
tot en met 31 januari 2021 
geen evenementen worden 
georganiseerd. Helaas kan 
de gemeente daardoor begin 
januari geen nieuwjaarsdrink 
voor alle inwoners organiseren. 
We kijken alvast uit naar de 
volgende editie waarop we 
hopelijk weer onbezonnen 
kunnen genieten van elkaars 
gezelschap!

ENIGE OFFICIËLE GEMEENTELIJKE 
FACEBOOKPAGINA IS  
WWW.FACEBOOK.COM/GEMEENTEBRECHT 

De gemeente Brecht is al enkele jaren actief op Facebook.  
De enige officiële gemeentelijke Facebookpagina is  
www.facebook.com/gemeentebrecht. Op die pagina vind je allerlei 
nuttige berichtgeving van en over de gemeente Brecht. Ook nu 
tijdens deze coronacrisis publiceren we heel regelmatig nuttige 
corona-updates. De doorlooptijd van papieren publicaties (zoals 
bijvoorbeeld dit BrechtsNieuws) is in deze crisis immers te lang bij de 
steeds veranderende maatregelen. De info die op de gemeentelijke 
Facebookpagina verschijnt is volledig, neutraal, goedgekeurd en 
correct. Facebook is het kanaal bij uitstek voor interactie, vragen die 
je daar stelt worden dus ook door de medewerkers van de gemeente 
beantwoord. 

Er circuleren ook andere Facebookpagina’s zoals ‘brechtsnieuws’ en de 
‘ge zijt van…-groepen’, deze worden niet door de gemeente beheerd 
maar door inwoners. Dit zijn dus geen officiële communicatiekanalen 
vanuit de gemeente Brecht, wij staan niet in voor de info die op die 
pagina’s staat. Sommige gemeentelijke berichten worden er wel 
gedeeld, maar andere (soms noodzakelijk aanvullende) berichten niet. 
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Toe aan nieuwe ramen of extra isolatie? Bereken je winst
Benieuwd hoeveel je bespaart met isolatie of nieuwe ramen? Fluvius stelt vier nieuwe online calculators 
voor waarmee je in een handomdraai berekent hoeveel je BENOvatie (beter dan een gewone renovatie) 
kost, wat de terugverdientijd is en hoeveel energie je bespaart. Je komt bovendien meteen ook te weten 
of je in aanmerking komt voor een premie. Probeer het zelf op benoveren.fluvius.be. Je vindt er trouwens 
nog veel meer onafhankelijk advies om je BENOvatie tot een goed einde te brengen.
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Nieuwe 
identiteitskaart met 
vingerafdrukken 

In november startte de gemeente 
Brecht met het uitreiken van de 
identiteitskaart met vingerafdrukken. 
Deze nieuwe elektronische identiteitskaart heeft een vernieuwde 
lay-out die de oude uit 2002 vervangt. Op die manier voldoet de 
nieuwe eID aan de strenge internationale regels die als doel hebben 
identiteitscontroles efficiënter te laten verlopen. De nieuwe kaart is dus 
een nog veiliger en universeler reisdocument. 

Enkele belangrijke wijzigingen:
• De nieuwe eID bevat vingerafdrukken. Dit nieuwe element wordt 

toegevoegd om de strijd tegen identiteitsfraude op te voeren. De 
vingerafdrukken staan enkel op de contactloze chip van de kaart 
(geen centrale databank) en zijn beveiligd. Enkel bevoegde instanties 
kunnen de contactloze chip uitlezen. De integratie van vingerafdrukken 
ligt in lijn met de Europese Verordening die de lidstaten verplicht 
vingerafdrukken op te nemen op hun identiteitskaarten.

• De foto staat aan de linkerkant in plaats van rechts.

• Een geperforeerd beeld van de foto is terug te vinden op de achterkant 
van de kaart.

• De contactchip staat op de achterkant van de kaart waardoor de kaart 
op een andere manier in de kaartlezer moet gestopt worden.

• Als nationaliteit wordt niet langer “BELG” maar “BEL” vermeld, conform 
de ICAO-regels.

• De kaart heeft een andere tint van kleuren.

• De geboorteplaats is niet langer zichtbaar op de kaart, maar staat wel 
nog op de chip.

• Ook bij het afhalen van de nieuwe eID moeten de vingerafdrukken 
genomen worden. Deze worden dan vergeleken met de afdrukken die 
op de chip van de kaart staan.

Een kids-ID bevat geen vingerafdrukken. De huidige eID-kaarten die in 
omloop zijn, worden vervangen op het einde van hun geldigheidsperiode of 
eerder bij aangifte van een verlies, diefstal of beschadiging van de kaart of 
om andere redenen zoals een niet-gelijkende foto, verandering van naam…

Je hoeft dus geen nieuwe eID aan te vragen zolang jouw oude kaart nog 
geldig is. Op het einde van de geldigheidsperiode van jouw kaart, zal je een 
oproepingsbrief in de bus ontvangen om je oude kaart te komen vervangen.

Alcohol-
verslaving 
hoeft niet het 
einde te zijn
AA heet voluit 'Anonieme 
Alcoholisten', en staat 
open voor iedereen die 
niet ten onder wil gaan 
aan de lichamelijke en 
geestelijke afhankelijkheid 
van alcohol. Alcoholisme is 
een verslaving, maar tegelijk 
ook een (familie-)ziekte, die 
gestabiliseerd kan worden.

AA is een onafhankelijke 
zelfhulpgroep van mensen, 
die hun ervaring, kracht en 
hoop met elkaar delen om 
hun gemeenschappelijk 
probleem op te lossen en 
anderen te helpen bij het 
herstel van hun alcoholisme. 
De enige vereiste voor 
lidmaatschap is een 
verlangen op te houden 
met drinken. Er zijn geen 
geldelijke verplichtingen 
voor het AA-lidmaatschap. 
Het hoofddoel is nuchter 
worden, blijven, en andere 
alcoholisten helpen 
nuchterheid te bereiken. 
Bedenk dat er in AA 
Vlaanderen alleen al 
ongeveer 400 vergaderingen 
zijn; wekelijks en ook in jouw 
omgeving. 
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INFO Anonieme Alcoholisten,  
03 239 14 15, www.aavlaanderen.
org of info@aavlaanderen.org

INFO dienst burgerzaken
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Samen gaan we voor 
een proper Brecht 

Elke dag zijn de gemeentediensten in de weer om onze gemeente mooi te maken. We doen er alles aan 
om Brecht netjes te houden: er zijn 400 publieke vuilbakjes die tweewekelijks geledigd worden, we ruimen 
regelmatig zwerfvuil op en vegen meerdere keren per jaar alle straten. Ondanks de inspanningen treffen 
we geregeld vuil aan in de straten, grasbermen, baangrachten, rustige wegen, bossen, de glasbolsites en 
rondom straatvuilbakjes. Het is verbazingwekkend wat er allemaal gedropt wordt. Van microgolfovens en 
matrassen tot zakken met kattenbakvulling en zelfs zetels. Nochtans zijn de geldboetes (tot 350 euro) voor 
het dumpen van afval langs wegen, in bossen of natuurgebieden niet mals. Dit geldt overigens ook wanneer 
je je eigen tuin of terrein omtovert tot een stortplaats...

Afval ruimen kost de gemeente veel geld 
Sluikstorten is hinderlijk voor bewoners en 
voorbijgangers, rampzalig voor de natuur en de 
opruiming kost de gemeente, en dus uiteindelijk 
ook de burger, veel geld. Het gemeentebestuur 
bindt al jaren de strijd aan tegen sluikstorters. 
Zo maakt 1 medewerker 5 dagen per week 
een zwerfvuilronde in de dorpskernen van 
onze gemeente, wordt er 4 keer per jaar 
een uitgebreide zwerfvuilronde (buiten de 
dorpskernen) gedaan en halen Brechtse 
zwerfvuilvrijwilligers tonnen afval op. Bij het 
tweewekelijks ledigen van de meer dan 300 
straatvuilbakjes ruimt de technische dienst ook 

het bijgeplaatst zwerfvuil mee op en dan komen 
er nog tal van losse meldingen binnen. Samen 
ging het in 2019 om zo'n 47 ton zwerfvuil! 

Sluikstort of zwerfvuil gezien?  
Meld het ons  
Zie je ergens een overvolle straatvuilbak, sluikstort 
of zwerfvuil? Meld het via www.brecht.be/
meldingen (rubriek – afval: sluikstorten, zwerfvuil, 
kadavers, …). Wij nemen de gepaste maatregelen 
en ruimen het zo vlug mogelijk op en trachten de 
dader te identificeren. Op de probleemplaatsen 
zullen we in de toekomst werken met camera’s om 
de sluikstorters te identificeren.
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mondmasker geen 
grondmasker 
We hebben het allemaal 
gemerkt: corona zorgde 
ervoor dat een nieuw soort 
zwerfvuil is geboren, namelijk 
het wegwerpmondmasker. 
Gezien het mondmasker 
een verplicht accessoire is 
dat we altijd op zak hebben, 
lanceerde Mooimakers eind 
november de campagne Maak 
van je mondmasker geen 
grondmasker. Draag zorg voor 
je mondmasker zodat het niet 
in zwerfvuil verandert. Meer 
lezen over de schadelijkheid 
van mondmaskers voor de 
natuur of met welke tips je 
er zelf voor kan zorgen dat 
je eigen mondmasker geen 
zwerfvuil wordt, surf dan 
naar https://mooimakers.be/
grondmasker.

Hou Brecht schoon!

Intussen willen wij beroep doen op jouw burgerzin om onze gemeente mee proper te houden:

Wat doe je met GFT- en tuinafval?
De gemeente en zijn bospartners Agentschap voor Natuur en 
Bos, Bosgroep en Kempens Landschap stellen ook vast dat er 
regelmatig GFT- en tuinafval in de gracht, in het bos, bosranden 
of op braakliggend terrein wordt gestort. GFT- en tuinafval zoals 
grasmaaisel, bladeren, haagscheersel of snoeihout horen hier echter 
niet thuis. Het gaat ook om een vorm van sluikstorten en daarvoor 
kan je een boete krijgen. De gemeente en zijn partners plaatsen 
nieuwe borden tegen sluikstorten. De borden worden aangebracht 
op probleemplaatsen.

Hoewel groen- en tuinafval uiteindelijk composteerbaar is, mag 
dit niet in het bos achterblijven. Dit is niet enkel een slordig zicht. 
Op deze manier composteert het afval heel traag en moeilijk, 
zodat het tot geurhinder en ongedierte kan leiden.

Er zijn een heleboel alternatieven om op een gepaste 
manier je tuinafval kwijt te geraken of te verwerken:

• composteren in bakken, vaten of op hopen;
• mulchen;
• aanleggen van een takkenwal of bladwand;
• meegeven in de GFT-container;
• afvoeren naar het recyclagepark. Elk gezin kan jaarlijks 300 

kg groenafval (snoeihout, boomstronken) gratis naar het 
recyclagepark brengen.

•  Huishoudelijk afval, hondenpoepzakjes… horen 
niet thuis in de straatvuilbakjes. Deze vuilbakjes 
zijn bedoeld voor bezoekers en passanten die 
buitenshuis iets consumeren. Vandaar de kleine 
opening aan de openbare vuilbakjes.

• Ga je op uitstap, ga je picknicken… neem steeds 
een zakje mee om je afval in te steken. Is de 
straatvuilbak vol, gooi je afval dan thuis in je vuilbak.

• Laat bij glasbollen en textielcontainers geen ander 
afval achter. Neem de lege dozen, metalen dopjes… 
weer mee naar huis en sorteer ze bij de juiste 
afvalfractie.

• Heb je te veel huishoudelijk afval, dan kan je extra 
piekzakken bij de huisvuilcontainer plaatsen (aan 
te vragen ministens 2 dagen voor de dag van de 
ophaling op het gratis nummer 0800 146 46).

• Tijdens je wandel-, loop-, fietstocht kan je 
zelf zwerfvuil rapen. Hou je wel aan enkele 
veiligheidsmaatregelen zoals het gebruiken van 
handschoenen of een grijpstok. Bij de dienst 
leefomgeving kan je terecht voor materiaal om afval 
veilig op te rapen (leefomgeving@brecht.be of  
03 660 17 20).
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Brechtse vrijwilligers maken  
mee het verschil in coronatijden

Corona heeft een grote invloed op de samenleving. Ook de vrijwilligerswerking van verschillende verenigingen 
en organisaties ontkomt er niet aan. Zij moeten creatief omspringen door hun activiteiten om te vormen en hun 

vrijwilligers op een alternatieve manier in te zetten. Met de week van de vrijwilliger in zicht (27 februari tot 7 maart 
2021) informeerden wij bij enkele initiatieven hoe zij hun organisatie aanpassen aan de coronamaatregelen. We 

brengen hier maar enkele verenigingen/vrijwilligers van de zovele in onze gemeente aan bod, maar willen hen 
allemaal bedanken. Hun inzet is voor onze gemeente van onschatbare waarde.

VRIJWILLIGERS ONDERSTEUNEN BIBLIOTHEEK

De bibliotheek doet doorgaans vaak beroep op 
vrijwilligers. Ze verzorgen de voorleesmomenten voor 
de kinderen en zorgen er mee voor dat alle ingeleverde 
boeken terug op hun plaats in de rekken komen. Ook wie 
niet tot in de bibliotheek geraakt, wordt verder geholpen 
door vrijwillige handen die je bestelling aan huis leveren. 
In het bibliotheekfiliaal in Sint-Job-in-‘t-Goor werd er 
ook een tabletcafé georganiseerd waarbij vrijwilligers 
een aantal ouderen leren omgaan met een gsm, tablet 
en computer. Jammer genoeg zijn dat soort activiteiten 
momenteel even van de agenda geschrapt. Nu ja, toch 
niet helemaal, want de bib is inventief geweest, zo vertelt 
Annemie Smits, coördinator van de vrijwilligerswerking 
in de bib. “Het wegzetten van de boeken mag sinds 
kort opnieuw door de vrijwilligers worden gedaan. Het 
voorleesseizoen door vrijwilligers loopt nog tot april, 
maar daarvoor beslisten we het niet meer op te starten.”
De bib zou de bib niet zijn als ze daar niets op zouden 
vinden. Annemie: “De vrijwillige voorlezers nemen nu 
een filmpje op dat we op de Facebookpagina van de 
bib posten. Op die manier kunnen de kinderen toch 
nog op een alternatieve en veilige manier van hun 
voorleesmoment genieten. Als we naar het aantal 
views en reacties kijken op onze voorleesfilmpjes, 

mogen we toch zeggen dat deze manier aan voorlezen 
zeker ook wel aanslaat.”

Zo’n aanpassing verloopt natuurlijk niet zonder slag of 
stoot. Als Annemie terugkijkt op die woelige periode, 
blijft haar zeker een ding bij. “Het enthousiasme 
van onze groep vrijwilligers is geweldig. Het was 
heel opvallend dat een grote groep van hen stond te 
popelen om terug te beginnen. Stuk voor stuk zijn het 
heel gemotiveerde mensen die graag hun steentje 
willen bijdragen aan de werking van de bib.” 

FLEXIBILITEIT, CREATIVITEIT EN VOLHARDING

Dat enthousiasme komt Maya Quirijnen van 
dansschool Dancarta bekend voor. In het pre-corona 
tijdperk voorziet de dansschool lessen voor maar 
liefst 37 groepen. Vaak met ongeveer 40-45 leden 
per groep, verspreid over hun locaties in Brecht en 
Loenhout. Nu moet Maya, net als heel wat andere 
verenigingen, de boel helemaal anders aanpakken. Alle 
groepen van +13 jaar krijgen digitaal les, terwijl voor de 
-13 jarigen een combinatie van fysieke en digitale les 
voorzien is. Maximaal 15 kinderen kunnen fysiek naar 
de les komen, anderen volgen diezelfde les van thuis. 
“De workload voor de lesgevers is groter dan normaal, 
ze moeten hun aandacht tussen de live les en de 
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computer verdelen, maar iedereen 
stelt zich flexibel op. Mentaal is 
het enorm zwaar, omdat je niet kan 
aftellen naar een duidelijk eindpunt. 
Daarom vind ik het enorm knap 
om te zien hoe de lesgevers het 
beste van zichzelf blijven geven. De 
creativiteit die zowel lesgevers als 
leden aan de dag leggen, is wat mij 
het meeste zal bij blijven van deze 
periode,” aldus Maya.

Ondanks de aanpassingen naar 
online lessen, ziet Maya ook 
wel positieve kanten aan de 
corona-pauze. “Door de strenge 
maatregelen konden er een tijd 
geen lessen doorgaan. Die periode 
gunde ons de tijd om als club 
even stil te staan bij onze huidige 
werking en vooruit te kijken naar de 
toekomst. Dat heeft ervoor gezorgd 
dat wij nu een duidelijke visie en 
doel hebben. Dus in zekere zin 
kan je wel stellen dat corona voor 
een professionelere werking heeft 
gezorgd binnen onze club.”

WANDELEN ALS ALTERNATIEF 
VOOR SINTERKLAASBEZOEK

Net als sportclubs moeten 
jeugdbewegingen hun activiteiten 
anders zien te organiseren. Zelfs 
een leuk bezoek van de goedheilige 
man met zijn trouwe pieten zat er 
dit jaar niet in bij Chiro Brecht. In de 
plaats daarvan werd een alternatieve 
Sinterklaaswandeling doorheen 
Brecht georganiseerd. Xante Bogaerts 
van Chiro Brecht vertelt hoe de 
wandeling juist in zijn werk ging. “Elk 
jaar komt de Sint langs met enkele 
Pieten en worden er spelletjes 
gespeeld met de kinderen. Dat 
kon dit jaar niet, we gingen 
er toen zelfs van uit dat er 
helemaal geen Chiro kon 
georganiseerd worden. Daarom 
kozen we voor een initiatief dat 

volledig los stond van onze werking, 
namelijk een Sinterklaaswandeling. 
De kinderen moesten op zoek 
naar verschillende papieren met 
opdrachten, verspreid in Brecht. Wie 
alle papieren lazen en de bijhorende 
opdrachten uitvoerden, kreeg een echt 
Pietendiploma.”

CREATIEVEN BRECHTENAARS

De Sinterklaaswandeling van Chiro 
Brecht was niet de enige activiteit 
die gezinnen konden doen in Brecht. 
Ook Melanie De Meyer stak vrijwillig 
de handen uit de mouwen om iets 
creatiefs op poten te zetten. De 
kleuterjuf kwam in de herfstvakantie 
op het idee om pompoenen te 
verspreiden in het centrum van 
Brecht. “Door een operatie kon ik 
niets actief doen met mijn kinderen 
van de klas en haalde ik niet zoveel 
voldoening uit mijn werk. Daarom 
ben ik op het idee gekomen om een 
activiteit te delen met alle kinderen 
van Brecht. Aangezien ik me 
verveelde in de lockdown, vermoedde 
ik dat er ook heel wat kinderen zich 
verveelden op dat moment. Zo heb ik 
de pompoenenwandeling opgestart.” 
De wandeling kende een groot succes. 
Niet veel later kwam Melanie met een 
tweede initiatief. “Ik speelde al meteen 
met het idee om iets rond de Sint 
te doen. Toen ik hoorde dat 
de gemeente geen 
plannen had een 

sinterklaasactie of –spel te 
organiseren, ben ik zelf in actie 
geschoten.” Het Sinterklaasspel zal 
niet het laatste wapenfeit zijn van 
Melanie, ondertussen broedt ze al op 
een plan voor de kerstvakantie. En ook 
andere verenigingen en gebuurtes 
kwamen met zulke originele 
concepten uit de bus. 

BEDANKT AAN ALLE FLEXIBELE 
VRIJWILLIGERS

Uiteraard zijn er in de gemeente nog 
veel meer initiatieven georganiseerd 
en geven naast deze vrijwilligers 
enorm veel andere Brechtenaars 
het beste van zichzelf in deze 
crisisperiode voor hun vereniging 
of organisatie. Deze enkele 
getuigenissen tonen aan hoe creatief 
en enthousiast iedereen is om de 
werking van hun organisatie te blijven 
steunen. Daarom willen wij alle 
organisaties, verenigingen, initiatieven 
en hun vrijwilligers enorm hard 
bedanken voor hun inzet, motivatie en 
toewijding de afgelopen dagen, weken 
en maanden. Zonder al die vrijwilligers 
zou de wereld, en onze gemeente 
Brecht, er helemaal anders uitzien!
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GAS-boetes 
voor 4 nieuwe 
inbreuken in 
2021 
Het politiereglement van de politiezone 
Voorkempen krijgt een update vanaf 1 januari 
2021. Vanaf het nieuwe jaar kan de politie GAS-
boetes uitschrijven voor vier nieuwe inbreuken die 
betrekking hebben op lachgas, autokaartjes, de 
affichering van de huurprijs van onroerend goed, 
en het niet naleven van een burgemeesterbesluit. 
Iedereen die ouder is dan 16 jaar kan een GAS-boete 
krijgen. De maximumprijs voor een minderjarige is 
175 euro, en voor een meerderjarige 350 euro.

1  Lachgas
De politie betrapt al langer dan vandaag voornamelijk 
jongeren op het gebruik en de handel van lachgas om 
in een roes te geraken. Vanaf nu kunnen de politie-
inspecteurs in onze zone daar GAS-boetes voor 
uitschrijven. 

Gebruikers van lachgas kopen het ofwel in ampullen 
ofwel in een tank, en laten het daarna in een ballon 
lopen zodat ze het gas makkelijk kunnen inhaleren. De 
politie merkt dit op het terrein vaak op bij jongeren. 
Doorgaans zitten zij samen in de auto op een 
afgelegen plek, en inhaleren ze het gas via een tank. 
Voorgevulde ballonnen komen dan weer voor in het 
uitgaansleven. Lachgas inhaleren zorgt ervoor dat je 
in een roes geraakt. Maar er zijn ook risico’s: je kan 
duizelig en verward worden of evenwichtsstoornissen 
en hoofdpijn krijgen. Ook misselijkheid, 
bewustzijnsverlies en gevoelloosheid in de handen en 
voeten komen voor. Jongeren die in een roes geraken 
en tegelijkertijd met de auto rijden, riskeren een grote 
kans om een ongeval te veroorzaken.

2  Autokaartjes
Handelaars in tweedehandsvoertuigen riskeren 
vanaf 2021 een GAS-boete wanneer zij visitekaartjes 
aanbrengen op geparkeerde auto’s, bijvoorbeeld 
achter de ruitenwissers. Op deze kaartjes staat 
meestal vermeld ‘Uw voertuig interesseert ons’ met de 
contactgegevens van de handelaar erbij. Ook mensen 
aanklampen op straat om hun auto te verkopen, is 
verboden. Ook daarvoor kan je een boete krijgen.

3  Affichering van de huurprijs van 
onroerend goed
Wie een onroerend goed verhuurt zoals een 
huis, appartement of een kamer, is nu verplicht 
om bij elke publieke mededeling de huurprijs, de 
gemeenschappelijke lasten en de EPC-waarde te 
vermelden. Als dit niet gebeurt, kan je daarvoor een 
administratieve geldboete krijgen.

4   Niet naleven van een 
burgemeesterbesluit
Wanneer je de maatregelen in een 
burgemeesterbesluit niet naleeft, kan je daarvoor een 
GAS-boete krijgen. Zo’n besluit kan allerlei regels 
bevatten op vlak van de openbare veiligheid, netheid, 
gezondheid en rust in een welbepaalde gemeente. 
Tijdens deze coronacrisis zijn er bijvoorbeeld 
verschillende regels die via een burgemeesterbesluit 
genomen zijn.

WORD GEEN CLOWN  
IN HET VERKEER.

INFO lokale politie Voorkempen, 03 210 40 00 of  
pz.voorkempen@police.belgium.eu
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'Toerisme trakteert' als gezonde start van 2021 
Iedere maandag van januari zet 
Toerisme Brecht een andere wandeling 
in de kijker. De route vind je gedurende 
een week op de facebookpagina van 
toerisme Brecht en op  
www.toerismebrecht.be.

Duffel je comfortabel in, zet de nodige 
stappen, geniet van de extra zuurstof 
in je longen en maak onderweg leuke 
foto’s. Mail deze foto’s ten laatste 
op 2 februari 2021 naar toerisme@
brecht.be met vermelding van jouw 
contactgegevens en de naam van de 
wandeling. Je mag er uiteraard ook bij 
vermelden wat je tof en minder tof vond 
aan de wandeling. Met die feedback 
kunnen wij aan de slag. 

Per wandelroute dus per week maak je kans op een Brechtse cadeaubon t.w.v. 25 euro. Winnaars worden 
persoonlijk verwittigd in de loop van februari 2021.

*Bij deelname aan deze actie geef je automatisch toestemming voor rechtenvrij gebruik van je foto voor 
nieuwe toeristische producten.

KEUZE BOMEN  
E. VAN NOTENLAAN 

PARTICIPATIE inw
oners

Omwille van de overlast van lijsterbessen zijn op vraag van de bewoners, 
alle straatbomen in de E. Van Notenlaan gerooid. Om het groene karakter 
van onze gemeente te bewaren, plantte de groendienst er begin december 
70 nieuwe bomen. De inwoners van de E. Van Notenlaan kregen de 
mogelijkheid om een keuze te maken uit 3 boomsoorten. De meerderheid 
van de bewoners gaf de voorkeur aan de veldesdoorn. 80 inwoners van 
deze straat namen deel aan de bevraging.
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DE GROTE 
GRONDVRAAG 
Hoe gezond is jouw grond? Dat kom je te weten met De 
Grote Grondvraag. Met De Grote Grondvraag steunt de 
OVAM alle grondeigenaars in Vlaanderen bij het controleren 
en waar nodig saneren van hun grond. Zoek jouw grond op 
via www.degrotegrondvraag.be en check snel of jouw grond 
mogelijk vervuild is. Stoot je op een probleem? Geen paniek, 
OVAM zoekt het samen met jou uit en helpt je om je grond 
opnieuw gezond te maken.

Waarom de Grote Grondvraag?
De Grote Grondvraag is van groot maatschappelijk belang. 
Door ons rijke industriële verleden zijn er in Vlaanderen 
een pak verontreinigde gronden. Die hebben een niet te 
onderschatten invloed op jouw dagelijkse leven. Wil je ook 
dat jouw kinderen kunnen spelen op gezonde grond? Dat 
boeren hun gewassen kunnen telen op vruchtbare bodem? 
En dat open ruimte en gezond grondwater beschikbaar 
en betaalbaar zijn? Dat is niet alleen goed voor onze 
gezondheid, maar ook voor de economie. Redenen genoeg 
dus om goed zorg te dragen voor onze grond! En redenen 
genoeg om deel te nemen aan De Grote Grondvraag: samen 
alle risicogronden opsporen en terug gezond maken. Ga na 
wat jij vandaag al kan doen voor onze leefomgeving. En voor 
de huidige en de toekomstige generaties.

Benieuwd hoe het met jouw grond gesteld is?
Zoek jouw grond op via www.degrotegrondvraag.be en check 
of jouw grond als risicogrond wordt beschouwd en wat de 
mogelijke acties zijn.

Wat verandert 
er aan de 
ophaal-
momenten in 
jouw gemeente?
Een aantal afvalfracties zullen vanaf volgend 
jaar niet meer op dezelfde dag opgehaald 
worden. Dat wordt misschien even wennen, 
maar je kan via een heleboel kanalen de 
juiste informatie terugvinden. Zo heb je 
onlangs een papieren ophaalkalender 
ontvangen. Daarnaast vind je alles ook 
online door te surfen naar www.recycleapp.
be of, nog makkelijker, door de gratis 
Recycle! app te downloaden op jouw 
smartphone.

1 ophaaldag (maandag) voor gft, huisvuil 
en pmd in de hele gemeente
De ophaalmomenten voor gft, huisvuil en 
pmd worden heel wat eenvoudiger in 2021 
door een vaste ophaaldag op maandag. De 
ene week kan je jouw huisvuil aanbieden, de 
andere week het gft en pmd!

Wijziging ophaaldag papier en karton 
Je hebt misschien al gemerkt dat de 
ophaling van papier niet meer op een 
‘vast’ moment valt. Dat komt omdat we 
overschakelen van een maandelijkse naar 
een 4-wekelijkse ophaling en dus geen 12 
maar 13 keer een papier- en kartonophaling 
aan huis kunnen aanbieden! Let wel, wordt 
in jouw zone het papier opgehaald door een 
lokale vereniging, dan kan dit afwijken!

Wijzigingen openingsuren recyclagepark
Ook de openingsuren van het recyclagepark 
in Brecht en Sint-Job-in-‘t-Goor wijzigen 
vanaf 1 januari. Zie ophaalkalender of via 
Recycle! app.



Enkel verpakt asbest  
welkom op het recyclagepark
Op het recyclagepark kan je enkel terecht met hechtgebonden asbest. Vanaf 
1 januari 2021 is het verplicht om asbesthoudende materialen verpakt aan te 
leveren om zo de veiligheid van jezelf, andere bezoekers en van de parkwachter 
te verhogen. Je mag asbesthoudend afval vanaf dan dus enkel nog in speciale 
zakken aanleveren die je op de recyclageparken kan aankopen.

De beschikbare verpakkingen kosten 1 euro per stuk. We bieden verschillende 
types verpakkingen aan:
• Buisfolie: de buisfolie dient voor het verpakken van asbestplaten en is 

beschikbaar in 3 verschillende lengtes (m): 1,25 – 2,25 – 3,25 m. In de 
buisfolie passen 2 golfplaten.

• Minibag: de minibag dient voor het verpakken van andere vormen van 
asbestgebonden cement (bloembakken, dakleien…). De minibag heeft een 
afmeting van 1 x 1,2 m en heeft een inhoud van 150 liter.

Let wel, andere verpakkingsmaterialen zijn niet toegelaten en bovendien zal 
onverpakt of niet correct verpakt asbesthoudend afval geweigerd worden! Het 
verpakken moet thuis gebeuren (niet op het park), dus koop eerst het materiaal 
vooraleer met de werken te starten.

19

EnergieK huis - EnergieK loket
Onze aarde warmt op, en snel. De gevolgen van de klimaatverandering 
laten zich steeds duidelijker voelen. De dramatische gevolgen hiervan 
beperken, is één van de belangrijkste prioriteiten van het EnergieK huis. 
Dit doet het EnergieK huis door in te zetten op een forse verhoging 
van de renovatiegraad, hernieuwbare energie, waterbesparing en meer 
groen in onze regio. 

Om alle inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen organiseert het 
EnergieK huis regelmatig acties zoals groepsaankopen en infosessies 

over renoveren, isoleren, zonnepanelen en nog veel meer. Bovendien kan je bij hen terecht voor een renteloze 
energielening, check zeker de voorwaarden bij jouw EnergieK loket.  

Heb je vragen over energie, wonen of renoveren? Neem dan contact op met het EnergieK loket. Zij helpen 
je verder op afspraak in het gemeentehuis (Gemeentepark 1) op woensdagnamiddagen 20/01, 17/02, 
17/03, 21/04, 19/05 en 16/06 of via energie@igean.be, 03 350 08 08 of een digitaal gesprek.

INFO www.igean.be/energiekloket of schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op  
de hoogte van de acties: www.igean.be/nieuwsbriefenergiekhuis
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Tournée Minérale: 
een maand zonder 
alcohol 
‘Tournée Minérale’ komt terug voor een vijfde editie. De campagne 
roept alle Belgen op om in februari, voor het eerst of opnieuw, een 
maand ‘nee’ te zeggen tegen alcohol. 

Woonzorgcentrum Sint-Maria zoekt 
jobstudenten voor zomervakantie 2021!

BEKNOPT

Gezelligheid zonder alcohol
De corona-maatregelen maken deze editie wel 
extra uitdagend, maar ook extra belangrijk. Hoewel 
sommige mensen minder zijn gaan drinken nu 
hun sociaal leven op een laag pitje staat, beslissen 
ook heel wat mensen net ietsje sneller om een 
glas te drinken. Meestal thuis, alleen of met twee, 
om te bekomen van alle emoties en stress in deze 
uitzonderlijke periode. Dat is begrijpelijk, maar het 
houdt ook risico’s in. 

Met Tournée Minérale zorg je ervoor dat dat extra 
thuisdrinken geen blijvende gewoonte wordt. 
We associëren alcohol vaak met gezelligheid: we 
drinken een glas voor tv, in gezelschap, om iets te 
vieren of om iets te verwerken. Tournée Minérale 
daagt je uit om die gezelligheid te creëren zonder 

alcohol. Dat doet evenveel deugd, en uiteindelijk 
voel je je er beter bij. Want minder alcohol levert 
je meer energie, een betere slaap en een algemeen 
frisser gevoel op. En je werkt er nog mee aan je 
gezondheid ook!

Op je gezondheid
Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2021 
geen alcohol. Want ook zonder kan je je perfect 
amuseren. Tournée Minérale is trouwens nog 
leuker als je het samen met anderen doet. Daag 
je familie, vrienden, collega’s, ploegmaten, … uit 
om in februari ook geen alcohol te drinken. Doe je 
mee als organisatie, club of vereniging? Daarvoor 
vind je tips, affiches, stickers en (bier)viltjes op de 
website onderaan.

INFO www.tourneeminerale.be

Voor de zomervakantie van 2021 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 nog geen vakantiewerk bij ons gedaan en ben 
je geboren in 2004 of vroeger? Neem dan deel aan 
één van onze info- en inschrijvingsmomenten op 
8 of 22 januari 2021. Inschrijven daarvoor kan tot 
uiterlijk 04 januari 2021 per mail naar

personeel@ocmwbrecht.be, je ontvangt na 
inschrijving alle verdere praktische info over de 
infoavonden.

Studenten die al vakantiewerk gedaan hebben in ons 
woonzorgcentrum, kunnen in de loop van januari 
2021 het sollicitatieformulier downloaden via   
www.welzijnscampusbrecht.be.

INFO Welzijnscampus Brecht, personeelsdienst,  
personeel@ocmwbrecht.be, 03 330 11 34
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Vang jij honden 
of katten op 
tegen betaling? 
Dan ben je 
erkenningsplichtig 

Wist je dat je verplicht een erkenningsnummer nodig hebt 
als je geregeld honden of katten opvangt tegen betaling? 
Nog niet erkend? Vraag dan jouw erkenningsnummer aan via 
Dierenwelzijn Vlaanderen.

Je moet erkend zijn als pensionhouder door de dienst 
Dierenwelzijn als:
• je op regelmatige basis zorg draagt voor de honden/katten 

van iemand anders;
• je deze viervoeters de nodige zorgen geeft onder je eigen dak;
• je dit gedurende een beperkte tijd doet;
• je hiervoor een vergoeding krijgt.

Opvang zonder overnachting is ook een pensionactiviteit en 
dus erkenningsplichtig. Jouw erkenningsnummer aanvragen? 
Dat kan via www.dierenwelzijn.vlaanderen.be. De lijst met alle 
erkende pensions voor honden en katten in Vlaanderen vind je 
op https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/erkende-inrichtingen-
dierenwelzijn.

Sticker: 
Red onze 
huisdieren  
bij brand 
Als eigenaar van huisdieren 
vul je op de sticker in welke en 
hoeveel huisdieren er in jouw 
woning aanwezig zijn en kleef 
je de sticker op een zichtbare 
plaats voor jouw raam. Een 
huisdiersticker maakt in één 
oogopslag duidelijk welke dieren 
zich in een woning bevinden, 
zodat de hulpdiensten in geval 
van brand ook de huisdieren 
kunnen redden.

Je kan de sticker gratis afhalen 
bij het onthaal gemeentehuis 
(Brecht) of administratief 
centrum (Sint-Job-in-‘t-Goor).

21
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NET GEMIST

Van 
31/10 tot 

12/12
2020

Van 31/10 tot 12/12: De tentoonstelling van Sebastiaan Van 
Donick in de bibliotheek van Brecht en haar filialen gaf een unieke 
kijk in het werk van illustrator. Geïnteresseerde kinderen konden 
aan een zoektocht deelnemen.

Tijdens de verlengde herfstvakantie stippelde de Brechtse 
kleuterleidster Melanie De Meyer een herfst- en pompoenwandeling 

voor de allerkleinsten uit in Brecht-centrum. Na de vele positieve 
reacties maakte ze ook het sinterklaasspel. Tijdens de wandelingen 
met je eigen gezin moest je pompoenen en de letters ‘Sint’ en ‘Piet’ 

spotten, de QR-code inscannen en de leuke opdrachten oplossen. 
Melanie bedacht niet alleen deze superleuke corona-activiteiten, maar 

wist ook 3 Brechtse bakkers warm te maken om lekkers te schenken 
aan de winnaars. 

Benieuwd  naar meer foto's?  Kijk op  www.brecht.be/netgemist.
Brechtenaar Fred Monsieurs is een echte avonturier met 

een hart voor natuur en dieren. Tijdens de coronacrisis 
maakte hij in zijn voortuin Antarctica na met pinguins en 

een walvis. Toen het idee van de berenjacht ontstond, 
nam hij het initiatief om aan zijn poort prenten te hangen 

van beren, nadien werden het andere dieren die Fred en 
zijn vrouw Ria op hun vele reizen hebben gefotografeerd. 

Op de foto zie je de buurkinderen Fran en Aron samen 
met Fred. Op https://www.freds-adventures.com vind je 

prachtige foto’s en reisverslagen terug.
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Ter vervanging van de jaarlijkse smoutebollentocht werkte 
wandelclub St-Michielstappers een permanente afgepijlde 

wandeltocht uit. Een lus van 5 km en één van 11 km in de 
Brechtse Heide. Beide lussen kan je combineren, je vertrekt aan 

brug 11 (Westmallebaan).

Geen gewone kerst dit jaar, ook niet 
voor welzijnsschakel De Schakel. Het 

jaarlijkse kerstdiner van het Eetcafé 
werd dit keer een afhaaldiner. De 
Schakel deelden 160 kerstdiners 

uit aan mensen met een kleine 
portemonnee.

Van 
01/12 tot 

03/01
20-21

Begin december plaatsten de arbeiders van de groendienst 
120 nestkastjes op verschillende plaatsen in Brecht om zo de 
eikenprocessierups op een natuurlijke manier in te perken. 
Kool- en pimpelmezen zijn de natuurlijke vijand van de rups, in 
de mezenkastjes kunnen ze zich nestelen. De 120 nestkastjes 
hangen in het Leeuwerikpark, omgeving Max Wildiersplein, 
gemeentepark, Waterhoevelaan, Luien Hoek en Leeuwerk. Dit 
project is een samenwerking met BuSO Kristus Koning, hun 
afdeling schrijnwerkerij maakte de mezenkastjes.

Het woonzorgcentrum Sint-Maria organiseert ook in 
deze coronatijden voor haar bewoners verschillende 
activiteiten: mooie kerstversiering binnen en buiten, 
Sinterklaas bleef in zijn kot maar de Pieten waren op 
pad om iedereen coronaproof een bezoekje te brengen, 
de kinderen van GBS de Schakel stuurden de ouderen 
een leuke kaart om hen een hart onder de riem te 
steken, de bewoners konden fietsen op de kamer om 
zich fit te houden en ze genoten van een heerlijke 
trappistennamiddag met lekkere hapjes en zelfgemaakte 
smoutebollen.
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Stefan, al enkele jaren wijkagent bij de lokale politie Voorkempen (momenteel in een wijk in 
Sint-Job-in-‘t-Goor , voorheen in Brecht-centrum), schreef zijn eerste tragikomische roman 
‘Ze zei flik tegen me’ over… een wijkagent. Hij schrijft onder het pseudoniem Stefano Rizzo, 
op vraag van zijn naasten en om geen onnodige opschudding teweeg te brengen. We stellen 
hem enkele vragen. 

Stefan, wijkagent in 
Sint-Job-in-‘t-Goor, 
schrijft een boek 

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!

Stefan, hoe moeilijk was het om een roman te schrij-
ven? Je werkt al jaren als politieagent, vertel. 
“Klopt, hoewel heel wat mensen uit mijn omgeving 
me zot verklaarden, zette ik door en rondde ik 
mijn opleiding tot politie-inspecteur bijna 30 jaar 
geleden af. Ik startte als agent bij de voormalige 
gemeentepolitie Brecht, en werd daar met veel ellende 
geconfronteerd: zelfmoord, kleine kinderen zonder 
thuis, zware aanrijdingen met gruwelijke gevolgen,… 
Het blijven pijnlijke herinneringen. Een aantal jaren 
geleden heb ik beslist om wijkinspecteur te worden.”

Hoe kom je er als wijkagent bij om een boek te schrijven?
“Toen ik wijkinspecteur werd, kwam plots de goesting 
om eens iets anders te schrijven dan de ambtelijke 
taal in de processen-verbaal. Ik wou eindelijk eens 
iets schrijven waarmee ik de mensen aan het lachen 
breng. Het hoofddoel van mijn boek is de lezer te laten 
gniffelen van begin tot einde. Ik wil met het boek ook 
tonen dat politieagenten ook maar mensen zijn.”  

Waar gaat het boek over?
“Het is een fictief verhaal, niet autobiografisch, maar 
ik haalde natuurlijk wel inspiratie uit mijn bijna 30 jaar 
ervaring als politie-inspecteur. Het verhaal is uit het 
leven gegrepen, maar geen enkel verhaal is letterlijk 
overgenomen. Het hoofdpersonage wijkinspecteur 
Johnny Wroetmans heeft het niet onder de markt op 
zijn werk, noch privé. Hij doet zijn best, maar het is een 
prutser. Tegenover onbekenden geeft hij zich uit voor 
frietenbakker, wat de zaken meestal nog ingewikkelder 
maakt, én grappiger.”

Welk genre mogen we verwachten? 
“Het boek wordt omschreven als een Vlaamse 
schelmenroman genre Herman Brusselmans en Dimitri 
Verhulst, met pittige humor, mediterrane accenten 
en maatschappelijk relevante elementen. Netelig 
politiewerk, overspel, dokters die zelf zo gek zijn als 
een windhaan… Samengevat: fictie met een dikke pap 
erotiek. En op een vervolg mogen jullie rekenen!”

BRECHTENAAR IN BEELD

INFO EN VERKOOPPUNTEN  
www.stefanorizzo.be, verkrijgbaar bij enkele Brechtse dagbladhandelaars


