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Feest op de ring!
zondag 26 maart

De Ring rond Brecht is bijna 
klaar en dat willen we vieren! We 
nodigen jou, je hele familie of je 
ganse straat uit om op zondag 26 
maart 2017 tussen 13.00 en 17.00 
uur mee te komen feesten op De 
Ring.

Ring open begin maart
Begin maart (afhankelijk van de 
weersomstandigheden) zal het 
nieuwe stuk Ringweg (tussen de 
Lessiusstraat en de Veldstraat) open 
gaan voor het verkeer. Daarmee is 
de laatste fase van aanleg van De 
Ring afgerond. Van zodra de exacte 
datum van de effectieve opening 
vastligt, communiceren we die via 
www.brecht.be.

Feest!
Om de opening te vieren, zien we 
jullie op zondagnamiddag 26 maart 
het liefst van al op het nieuwe stuk 
Ring (Lessiusstraat - Veldstraat) 
arriveren per fiets of op skateboard, 
op rolschaatsen of blades, op een 
tandem of een step. Het is immers 

je laatste kans om over De Ring te 
fietsen, wandelen of steppen zonder 
autoverkeer. 

Gocartrace, gekke fietsen,... 
Bovendien zal er ook heel wat te 
beleven zijn op De Ring! Enkele 
omliggende gebuurten zullen er 
zorgen voor een hapje en een drankje 
en voor een geweldige gocartrace! 
Ploegen van 2 personen kunnen zich 
ter plaatse inschrijven (tussen 13.00 
en 15.00 uur), de prijsuitreiking vindt 
plaats om 16.00 uur. Ambiance 
verzekerd! Wie bekomen is van de 
race, kan zich wagen aan één van 
de 'gekke fietsen' en kindjes kunnen 
zich met stoepkrijt uitleven op de 
gloednieuwe weg. 

FEEST
OP DE
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Doorhalen
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DE JUISTE BRIEF 
IN DE JUISTE 
BRIEVENBUS 
De juiste brief in de juiste 
brievenbus, dat is de opdracht 
van bpost, elke dag opnieuw... 
Zoals voor het adresseren van 
elektronische post of voor het 
vormen van telefoonnummers, 
moeten een aantal regels in acht 
genomen worden om de taak van 
je postbode te vergemakkelijken.

Op onderstaande website vind je info 
over je brievenbus en adressering. 
Hier al enkele handige richtlijnen:

• het adres moet volledig zijn en 
bestaat dus uit minstens 3 lijnen;

• het adres moet correct zijn (een 
straat is bijvoorbeeld geen laan);

• het adres moet in de juiste vorm 
en op de juiste plaats op de 
omslag staan;

• de toegang tot je brievenbus 
moet vrij en zonder gevaar zijn;

• de opening van je bus moet 
minstens 23 cm breed en 3 cm 
hoog zijn;

• sluit omslagen niet met nietjes, 
papierklemmen, metalen 
ringetjes of kleefband.

2

OMGEVINGSVERGUNNING 
UITGESTELD TOT 1 JUNI 2017  

De omgevingsvergunning is de samenvoeging van de stedenbouw-
kundige- en milieuvergunning. Op donderdag 23 februari treedt de 
regelgeving van deze vergunning in werking. Gemeenten kunnen maar 
instappen in de omgevingsvergunning als zij beschikken over een goed 
dossierbehandelingssysteem dat rechtstreeks kan communiceren met 
het Vlaamse gegevensuitwisselplatform 'Omgevingsloket'. Die is er nu 
niet. Gemeenten zijn daarom technisch genoodzaakt om te kiezen voor 
een latere invoerdatum. Het Vlaams Parlement heeft via een spoedpro-
cedure de gemeenten de kans gegeven uitstel te vragen. Het gemeente-
bestuur van Brecht dat inmiddels gedaan. De omgevingsvergunning zal 
dus op 1 juni in werking treden.

Wat verandert er sowieso op 23 februari?
• Milieuvergunningen aangevraagd voor en verleend na 23 februari, 

kunnen al van onbepaalde duur zijn; 
• milieuvergunningen aangevraagd tussen 23 februari en de 

inwerkingtreding van de omgevingsvergunning zijn in principe 
van onbepaalde duur; een einddatum kan slechts onder dezelfde 
voorwaarden als voor de omgevingsvergunning bepaald worden;

• voor de projecten waarvoor de vergunning bij de provincie of de 
Vlaamse overheid wordt ingediend (bv. klasse 1-milieudossiers), 
treedt de omgevingsvergunning op 23 februari in werking. 

Digitaal indienen vanaf 23 februari
Aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning waarbij een 
architect nodig is, moeten vanaf 23 februari digitaal ingediend 
worden. De gemeente werkt de aanvraag vervolgens op digitale 
wijze af. Alleen bouwaanvragen waarbij de architect niet nodig is en 
meldingen kunnen dan nog op papier. Aanvragen  voor een milieu- of 
verkavelingsvergunning die bij de gemeente worden ingediend, verlopen 
wel nog op papier. Iedereen kan een bouwdossier digitaal indienen via 
het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

INFO  www.bpost.be/mijnbus of 
www.bpost.be/adressering

INFO dienst grondgebiedszaken, Gemeentepark 1, 03 660 25 50,  
omgeving@brecht.be of www.omgevingsloket.be 

bvc
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Zin om een 
sportkamp 
mee te  
begeleiden? 
Ben jij nog op zoek naar 
een leuke vakantiejob als 
monitor? De sportdienst 
van Brecht is op zoek naar 
gemotiveerde sportmonitoren 
voor de sportkampen tijdens 
de paasvakantie en de 
zomervakantie. Stel jezelf 
kandidaat en bezorg de Brechtse 
kinderen een onvergetelijke en 
sportieve week. 

•  Ik zou graag (sport)monitor 
zijn in de paasvakantie

•  Ik zou graag (sport)monitor 
zijn in de zomervakantie

INFO  Sportdienst, Gemeenteplaats 1, 
03 660 28 30 of www.sportiefbrecht.be

OMLEIDING BUSSEN DE LIJN DOOR  
WERKEN SCHOTENSTEENWEG
Na overleg met De Lijn heeft de gemeente een oplossing gevonden voor 
de buslijnen tijdens de heraanleg van de Schotensteenweg. De werken 
starten op 13 maart 2017. 

In de eerste fase volgen de buslijnen 600, 602, 620 en 629 een 
omleiding via de E19 tussen Sint-Job-in-'t-Goor Kruispunt en Brecht-
centrum. Deze fase duurt tot aan het bouwverlof.

Lijn 608 (van Sint-Job-in-'t-Goor naar Hoogstraten) en lijn 629 
(van Antwerpen naar Malle) zullen op schooldagen 's morgens en 
's avonds en op woensdagmiddag rijden via de Sint-Jobsesteenweg, 
Brasschaatbaan, Sint-Willibrordusstraat en Kapelstraat, met halte aan 
de kerk van Overbroek en het kruispunt met de Mieksebaan. Tijdens de 
werken aan het kruispunt Kapelstraat/Schotensteenweg rijdt de bus 
via de Mieksebaan naar de Bethovenstraat. Na de werken daar rijden 
de bussen opnieuw het normale parcours via de Molenstraat naar het 
centrum van Brecht. Surf naar www.delijn.be voor de dienstregelingen.

Pendelbus
Tijdens de eerste fase van de werken wordt op schooldagen en 
woensdagmiddag een pendelbus ingelegd via de Eikenlei, Brechtsebaan, 
Schotensteenweg, Andrélaan, Pierrelaan en Van de Reydtlaan, om dan 
te keren via de lus van de Hoge Meerheuvel en de Hogeheidelaan. In 
de tweede fase kan de bus weer over de Schotensteenweg tot aan de 
Andrélaan naar de Mieksebaan om zo via de Sint-Jobsesteenweg naar 
de Beukenlei te rijden. 

Tijdelijke haltes: Andrélaan (ter hoogte van Schotensteenweg), Van De 
Reydtlaan (ter hoogte van Vriendschapslaan) en Hoge Heidelaan.

Dienstregeling Pendelbus: 

ENKEL OP SCHOOLDAGEN

Lochtenbergplein 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00

Hoge Meerheuvel 06.40 07.10 07.40 08.10 08.40 09.10

Lochtenbergplein 06.50 07.20 07.50 08.20 08.50 09.20

ENKEL OP SCHOOLDAGEN, WOENSDAGMIDDAG
Lochtenbergplein 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30

Hoge Meerheuvel 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 14.40

Lochtenbergplein 12.20 12:50 13.20 13.50 14.20 14.50

ENKEL OP SCHOOLDAGEN, WOENSDAGMIDDAG

Lochtenbergplein 16.15 16.45 17.15 17.40

Hoge Meerheuvel 16.25 16.55 17.25 17.50

Lochtenbergplein 16.35 17.05 17.35 18.00

INFO  De Lijn, www.delijn.be
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UUR van 13.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Lokale Politie Voorkempen, 
Vaartdijk 15
CONTACT   Lokale Politie 
Voorkempen, 03 210 40 00

Opendeurdag  
Lokale Politie 
Voorkempen
"De Lokale Politie Voorkempen 
zet haar deuren van het  nieuw 
centraal onthaalpunt open voor 
het grote publiek. Bezoekers krijgen 
die dag een rondleiding door het 
nieuwe gebouw aan de Vaartdijk 
en maken er kennis met de mede-
werkers en diensten die vanaf nu in 
Brecht te vinden zijn.  

Daarnaast zorgt de politie voor 
heel wat randanimatie, zoals een 
diefstalpreventiestand, een tui-
melwagen (waarin je de impact 
van een verkeersongeval beleeft en 
het nut van een veiligheidsgordel 
ervaart) en toffe kinderanimatie 
voor je kroost. Daarnaast mag je 
gerust ook een kijkje nemen in 
het politiewagenpark of kan je je 
kandidaat stellen als nieuwe collega 
van Lokale Politie Voorkempen.

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

Ben je tussen 4 en 8 jaar? Wil je graag 
naar leuke en spannende verhalen 
komen luisteren? Kom dan zeker naar 
onze knusse verhalentent in de bib van 
Brecht of Sint-Job-in-'t-Goor! 

DATUM  wo. 01/03/17, wo. 15/03/17,  
wo. 29/03/17 
UUR  van 14.00 tot 15.00 uur
LOCATIE Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9
Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, Kerklei 2
CONTACT Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 
of info@bibliotheekbrecht.be

Bloed zweet, tranen en 
Vlaamse wandtapijten 

Voordracht door professor Koen 
Brosens. Een voyeuristische erkenning 
van de dagelijkse leefwereld van 
mannen en vrouwen die verweven zijn 
met het Vlaams wandtapijt.

DATUM  do. 02/03/17
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00

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

DATUM  vr. 03/03/17
UUR om 20.00 uur
PRIJS  € 15,00 (per ploeg)
LOCATIE t Centrum, Dorpsstraat 73
CONTACT Veteranen K. Brecht SK, 
veteranen.brecht@gmail.com

04 
MAART

zaterdag

IN BRECHT
Lezing allergieën

Rik Schrijvers, professor internist- 
allergoloog aan het KU Leuven is een 
geboren Brechtenaar. Gespecialiseerd 
in allergieën komt hij terug naar zijn 
geboortedorp voor een lezing over deze 
boeiende materie.

DATUM  vr. 03/03/17
UUR van 19.30 tot 22.00 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Neos Groot Brecht,  
www.neosvzw.be/brecht

Antwerpse Provinciale 
Indoorkampioenschappen 
paardrijden

G-DRESSUUR 03/03 (10.00 TOT 
15.00 UUR): dressuurwedstrijd voor 
personen met een handicap.
Breedercup jumping 03/03 (18.00 tot 
22.00 uur): springwedstrijd equipes 
van 3 ruiters met nakomelingen van 
dezelfde merrie.
Provinciaal kampioenschap dressuur 
04/03 (10.00 tot 14.00 uur): dressuur 
tussen ruiters van de klassen midden 
en zwaar.
Queenscup 04/03 (16.00 tot 19.00 
uur): jumping tussen Antwerpse 
amazones van de klasse midden en 
zwaar.
Provinciaal kampioenschappen 
jumping 05/03 (08.00 tot 18.00 uur): 
jumping tussen ruiters van de klasse 
licht, midden en zwaar.

DATUM vr. 03/03/17 tot zo. 05/03/17
LOCATIE Rijhal, Kraaienhorst 1
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20

bvc
Doorhalen

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

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

GIMP: laagmaskers
GIMP is een gratis programma voor 
fotobewerking en digitaal design. Denk 
hierbij aan het plakken en knippen met 
foto's, het maken van digitale collages 
of het retoucheren van foto's. 

DATUM van 06/03/17 tot 20/03/17 
UUR  ma. van 13.15 tot 16.15 uur 
PRIJS  € 15,00
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20

Startpakket: rijbewijs voor 
vrije begeleiders

KWB Sint-Job-in-'t-Goor organisseert 
twee infoavonden rond vrije 
rijbegeleiding op 06/03 en 14/03. 
Ook op 08/03 en 16/03 herhalen we 
deze dubbele cursusavonden. Het 
is een aanvulling op de lessen rond 
het behalen van theoretisch examen. 
Dit initiatief is gericht op de vrije 
begeleider (vb ouders). Opfrissing 
van de verkeersregels, hoe die lessen 
aanpakken, hoe concreet voorbereiden 
op een rijexamen,....: veel praktische 
vragen waar ouders een antwoord op 
krijgen.

DATUM 06/03/17, 08/03/17, 14/03/17 en 
16/03/17
UUR  om 19.30 uur
PRIJS  € 25,00 
LOCATIE OC Clara Fey Kristus Koning, 
Bethanienlei 5
CONTACT  KWB Sint-Job-in-'t-Goor, 0475 
65 28 41 of info@kwbsintjob.be

Wandel- en fiets GPS
Meer en meer sportievelingen gebruiken 
tegenwoordig een outdoor-GPS. Op 
die manier kunnen ze steeds op het 
juiste spoor blijven. Maar... hoe werkt 
zo'n GPS nu precies en hoe kan je hem 
optimaal gebruiken in de praktijk tijdens 
wandeltochten? 

DATUM  van 08/03/17 tot 29/03/17
UUR  wo. van 13.15 tot 16.15 uur
PRIJS  € 20,00
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
bartneefs@ocmwbrecht.be

Workshop Expressief 
Droomhuis (i.s.m. IKO)

Naar het voorbeeld van de schilder 
'Per Kirkeby' bouwen we aan een klein 
expressief schilderij. Als onderwerp 
nemen we ons eigen (droom)huis. 
Met verf en inspiratie creëren we een 
nieuwe wereld. 

DATUM  do. 09/03/17
UUR om 19.30 uur
PRIJS  € 5,00 
LOCATIE lKO kunstacademie, Gasthuisstraat 42
CONTACT Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

DEF van de PC
Na het ABC volgt het DEF van de PC. 
Deze vervolgcursus besteedt aandacht 
aan de beginselen van tekstverwerking 
en gaat dieper in op het aanmaken van 
een eigen archief op je computer.

DATUM  van 09/03/17 tot 06/04/17
UUR do. van 09.15 tot 12.00 uur
PRIJS  € 25,00 (5 lessen)
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
bartneefs@ocmwbrecht.be

Aspibal Brecht
De Aspi’s van Chiro Brecht organiseren 
naar goede gewoonte hun Aspibal tijdens 
het tweede weekend van maart. Verwacht 
je aan een xxl-Toog, cocktailbar, special 
lightshow en decor en voor de hongerige 
feestbeesten vettige pita en spek! 

DATUM  za. 11/03/17
UUR om 21.00 uur
PRIJS € 5,00
LOCATIE Station Noorderkempen, 
Oudaenstraat 1 
CONTACT Chiro Brecht, www.aspibalbrecht.be

bvc
Doorhalen

bvc
Ingevoegde tekst
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Workshop Ouder & Kind: 
Labyrint (4-8 j)

UUR van 10.00 tot 12.00 uur
PRIJS € 10,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9

CONTACT  Cultuurdienst Brecht, 
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

12 
MAART

zondag

Laat de magie werken en ontdek de 
verborgen schatten van het labyrint. 
Met blokken, stokken en doeken bouwen 
we samen een magisch labyrint. Doeken 
om door te klauteren, om over of onder 
te kruipen, om dingen in te verstoppen. 
Vind jij alles wat er verborgen ligt? We 
werken steeds in duo bij deze workshop.  
 

Krolf
Maak kennis met ‘Krolf’! Een mengeling 
van golf en croquet! Benieuwd? Kom 
zeker een kijkje nemen tijdens deze 
initiatienamiddag en geraak verknocht 
aan deze rustige maar competitieve sport 
die je in de buitenlucht kan uitoefenen.

DATUM ma. 13/03/17, za. 27/03/17
UUR  van 14.00 tot 16.00 uur 
PRIJS  € 2,00
LOCATIE K Brecht SK, Ambachtslaan 9
CONTACT Sportdienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.sportiefbrecht.be

Inleefavond Autisme / ASS
Tijdens een inleefavond probeert 
Kristus Koning jullie te laten ervaren 
wat jongeren met autisme/ASS elke 
dag meemaken. Er zullen ook mensen 
met ASS getuigen over hun eigen 
ervaringen. 

DATUM  wo. 15/03/17
UUR van 19.30 tot 22.00 uur
PRIJS  € 3,00
LOCATIE BuSO Kristus Koning, Bethaniëlei 5
CONTACT BBuSO Kristus Koning,  
http://busokristuskoning.be

Open uurtje: nieuwe 
kleuters

Kennismakingsmoment voor nieuwe 
kleuters en hun ouders.

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

Aromatherapie: 
gelaatsverzorging

In de gelaatsverzorging ligt de 
nadruk op het verzorgen van de huid 
en het behandelen van eventuele 
huidproblemen. Het gebruik van 
zuivere plantaardige producten 
stimuleren de aanmaak van nieuwe 
cellen en verzorgen rimpeltjes en 
couperose. 

DATUM  do. 16/03/17, do. 23/03/17 
UUR van 14.00 tot 16.00 uur
PRIJS  € 10,00
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
bartneefs@ocmwbrecht.be

De Schone Smeerlap 
Deze komedie is de nachtmerrie voor 
elke getrouwde man, schone smeerlap 
of niet. François Vandermeulen, don 
juan, bedrieger en leugenaar, slaagt 
erin om over en weer te jongleren 
tussen zijn vrouw, zijn depressieve 
maitresse, overbemoederende ex en zijn 
allernieuwste vlam.

DATUM za. 11/03/17, zo. 12/03/17,  
vr. 17/03/17 of za. 18/03/17 
UUR om 20.00 uur
PRIJS  € 8,00 
LOCATIE Koninklijke Harmonie en Feestzaal  
De Eikel, Oude Veldstraat 4
CONTACT "Toneelkring De Zonnedauw,  
0478 97 43 74

Wandeling Kooldries
Natuurpunt Brecht organiseert een 
wandeling waarbij de beheerswerken 
aan het domein worden toegelicht. 
De werken zijn noodzakelijk om de 
toekomst van de amfibieën te vrijwaren 
en in het bijzonder de kamsalamander. 

DATUM  zo. 12/03/17
UUR om 14.00 uur
LOCATIE Natuurgebied Kooldries,  
ingang Paepestraat / Boudewijnstraat
CONTACT  Natuurpunt Brecht,  
0474 25 23 740

Pannenkoekenbak
Heerlijke pannenkoeken smullen ten 
voordele van ziekenzorg Sint-Lenaarts.

DATUM zo. 12/03/17
UUR  van 13.00 tot 18.00 uur

LOCATIE t Centrum, Dorpsstraat 73
CONTACT Ziekenzorg Sint-Lenaarts
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UUR  om 20.15 uur 
PRIJS  € 11,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT   Cultuurdienst Brecht, 
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

Delrue (trio)
Delrue is het (Franstalige) zijpro-
ject van Yevgueni-zanger Klaas 
Delrue. Hij wisselt eigen muziek 
pareltjes met nummers van groot-
meesters als Brassens, Renaud, 
Gainsbourg en Aznavour. Hij 
kruipt hierbij meer dan ooit in de 
huid van chansonnier. Live brengt 
hij, samen met zijn band één lange 
ode aan zijn helden. 

18 
MAART

zaterdag

Daan Hugaert: Spaans Krijt 2.0

Daan Hugaert en Dirk Tuypens 
schreven samen een tekst over 
de oorlog, vluchteling zijn, over 
solidariteit en menselijke warmte. 
Daan Hugaert speelt Angel, Dirk 
Tuypens regisseert. Daan Hugaert 
en Dirk Tuypens waren jarenlang 
samen te zien in de succesvolle tv-reeks 
Witse. Met ‘Spaans Krijt 2.0’ schreven 
ze samen een tekst over de oorlog, 
vluchteling zijn, over solidariteit en 
menselijke warmte. 

DATUM  vr. 17/03/17  
UUR  om 20.15 uur
PRIJS  € 11,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

Lees je mee met KJV?  
(groep 2, 6-8 jaar)

Ieder jaar gaan een hoop jonge lezers 
op zoek naar het beste boek dat het 
afgelopen jaar verschenen is, ook wel 
gekend onder de naam Kinder- en 
Jeugdjury Vlaanderen. De bib van 
Brecht zorgt voor extra ondersteuning 
door een leesgroep aan te bieden. 

DATUM za. 18/03/17 
UUR van 09.00 tot 10.30 uur
LOCATIE Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9
CONTACT Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 
of info@bibliotheekbrecht.be

Concert  
'Straffe Madammen'

Harmonie Verbroedering brengt voor 
het eerst de bekende musical 'Evita' ten 
gehore. De straffe madam die deze rol 
zal vertolken is Maike Boerdam. Jan 
Rypens en Wim Lauryssen verwerkten 
de musical voor gebruik door 
harmonie-orkesten. Om het verhaal 
van onze muziek in beeld te brengen 
vroegen we de zandkunstenaar Colette 
Dedyn die op prachtige manier leven 
blaast in de muzikale thema’s. En of dit 
alles nog niet genoeg is krijg je nog een 
geweldig solowerk, gebracht door één van 
onze eigen muzikanten Karin Krekels. Je 
merkt het al, de hele avond staat in het 
teken van ‘Straffe Madammen’.

DATUM  za. 18/03/17
UUR om 20.00 uur
PRIJS  € 10,00
LOCATIE t Centrum, Dorpsstraat 73
CONTACT Harmonie Verbroedering,  
03 313 96 80 of www.harmonieverbroedering.be

Tweedehandsbeurs baby- 
en kinderspulletjes

Verkoop van tweedehands 
kinderkleding, babymateriaal, 
speelgoed, fietsen, ... in goede staat.
Verkopers kunnen inschrijven vanaf 
09.00 uur. 

DATUM  zo. 19/03/17
UUR van 12.00 tot 15.00 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Gezinsbond Sint-Lenaarts/
Brecht en Femma Brecht, 0474 64 86 30 of 
oomslind@scarlet.be

Open uurtje: nieuwe 
kleuters

Kennismakingsmoment voor nieuwe 
kleuters en hun ouders.

DATUM  di. 21/03/17
UUR van 13.45 tot 14.45 uur
LOCATIE Vrije kleuterschool De Zevensprong, 
Venusstraat 5
CONTACT Vrije kleuterschool  
De Zevensprong, 03 660 07 70 of  
www.de7sprong.be

Start to run

Start met lopen en probeer aan 5 
kilometer te geraken tegen het einde 
van de lessenreeks. In 10 lessen word 
je door een ervaren lesgever begeleid 
om jouw conditie langzaam en 
gecontroleerd op te bouwen.

DATUM  di. 21/03/17 
UUR  van 19.30 tot 20.30 uur
PRIJS  € 15,00
LOCATIE Finse piste, Kraaienhorst 
CONTACT Sportdienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.sportiefbrecht.be
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Rommeldebommel 
(3-6 jaar)
Overal zit muziek in. Wist je dat je 
met alle spullen muziek en geluid 
kan maken? We gaan luisteren en 
experimenteren met geluiden. 

DATUM  vr. 07/04/17
UUR van 13.30 tot 16.00 uur
PRIJS € 8,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Jeugddienst, 03 660 28 30 of 
www.gcbrecht.be

de lente in. Samen brengen ze een 
gevarieerd en luchtig repertorium. 
Traditiegetrouw biedt het 
Leonarduskoor na het concert kaas en 
wijn aan. 

DATUM  zo. 26/03/17
UUR vrije start van 09.00 tot 12.00 uur
PRIJS € 15,00 (inclusief kaasbord)
LOCATIE Kerk Klein Veerle
CONTACT Leonarduskoor Sint-Lenaarts, 
0494 39 55 25, iris.declercq@gmail.com

Kennismaking  
nieuwe kleuters

Ben jij bijna 2,5 jaar? Kom dan eens 
een kijkje nemen in de kleuterklas!

DATUM  di. 28/03/17 
UUR van 13.15 tot 14.45 uur
LOCATIE VBS Maria Middelares, Hogebaan 2
CONTACT VBS Maria Middelares,  
03 636 12 29, www.maria-middelares.be

Van Brussel tot Bagdad 
Interactieve gespreksavond met 
Jonas Slaats. Hoe zit de Islamitische 
gemeenschap ineen? Is de Islam 
gewelddadig? Is een botsing tussen 
onze beschavingen onvermijdelijk 
of zijn er uitwegen? Jonas Slaats 
is antropoloog en theoloog. Hij 
reisde als Christen doorheen de 
Islam en bundelde gesprekken met 
vooraanstaande geleerden en artiesten 
uit de Islamitische wereld.

DATUM  di. 28/03/17 
UUR om 20.00 uur
LOCATIE School Maria Middelares, Hogebaan 2
CONTACT KWB Sint-Job-in-'t-Goor,  
info@kwbsintjob.be

Nacht van de Geschiedenis

Elk jaar organiseert het Davidsfonds 
over heel Vlaanderen op dezelfde dag 
"Nacht van de Geschiedenis". Telkens 
onder een ander thema. Dit jaar is het 
thema "muziek".

DATUM di. 21/03/17
LOCATIE Kapel Clara Fey, Bethaniënlei
CONTACT Davidsfonds,  
hugo.vanherbruggen@telenet.be

Après-ski party

Fuif met après-ski hits en ambiance.

DATUM  za. 25/03/17
UUR vanaf 20.00 uur
LOCATIE Parking voetbalvelden Kraaienhorst
CONTACT De Vrije Zwaaiers,  
verbraeken@belgacom.com

Feest op De Ring

Meer info zie blz. 1

DATUM  zo. 26/03/17
UUR van 13.00 tot 17.00 uur
LOCATIE De Ring (tussen Lessiusstraat en 
Veldstraat)
CONTACT Gemeente Brecht, 03 660 25 50

Bosloop

De 9e Bosloop van Brecht is 
traditiegetrouw een recreatieve jogging 
zonder eindrangschikking. Deze loop 
is op maat van zowel de prille start-to-
runner als de doorwinterde jogger met 
de keuze tussen 3, 6 of 12 km. Deze 
jogging maakt deel uit van het Brechts 
Jogcriterium.

DATUM  zo. 26/03/17
UUR vrije start van 09.00 tot 12.00 uur
PRIJS € 6,00
LOCATIE BUSO Kristus Koning, Bethanienlei 5 
CONTACT Runnin' Brecht,  
www.bosloopbrecht.be

Dubbelconcert tovert 
'Lenteklanken'

Het Leonarduskoor en het koor 
Canticum uit Genk luiden muzikaal 

Aromatherapie:  
jaarring Lente

In de lentetijd is ons lichaam aan 
zuivering toe. Door een zuivering 
te doen gaan we ons beter in ons 
vel  voelen en beïnvloeden we ons 
algemeen welzijn. 
Via voet- en ligbaden, massages, 
ademhaling oefeningen en gebruik van 
etherische oliën gaan we de werking 
van onze lever gunstig beïnvloeden. 

DATUM  do. 30/03/17 
UUR van 14.00 tot 16.00 uur 
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
bartneefs@ocmwbrecht.be

Tabletcafé
Heb je een tablet of smartphone en 
wil je graag wat tips en trucs opdoen? 
Dan ben je welkom in het maandelijks 
tabletcafé, elke laatste vrijdag van de 
maand tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Iedereen kan en mag elkaar helpen.

DATUM  vr. 31/03/17
UUR van 10.00 tot 12.00 uur
LOCATIE Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, Kerklei 2
CONTACT Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 
of info@bibliotheekbrecht.be


