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Inschrijven 
Het infomoment vindt plaats 
op maandag 9 maart 2020 
om 19.30 uur in gc Jan vander 
Noot (Mudaeusstraat 9). Graag 
inschrijven via het google form 
(QR-code) of via onderstaand 
e-mailadres.  

INFO Dienst vrije tijd,  
Gemeenteplaats 1,  
karen.adriaenssens@brecht.be

Infomoment herbruikbare bekers  
voor evenementorganisatoren 
Met Brecht Borrelt werd het gebruik 
van de verplichte herbruikbare beker 
goed ingezet. De herbruikbare bekers 
en jeneverglaasjes vonden vlot hun 
weg naar de inzamelpunten. Er lag 
amper afval op de grond toen de laatste 
Brechtenaars huiswaarts keerden. En 
na het industrieel reinigen, worden de 
bekers hergebruikt waardoor er minder 
grondstoffen verloren gaan. Heel wat 
voordelen dus.

Organiseer jij ook een evenement? Dan 
moet je sinds 1 januari 2020 het verbod 
op het gebruik van wegwerpbekers, PET-
flesjes of andere wegwerprecipiënten 
naleven. 

Ben jij een eventorganisator?
Onder evenementen verstaat men 
periodieke of eenmalige gebeurtenissen 
op gebied van kunst, cultuur, sport, 
feest, kermis… die (beperkt) publiek 
aangekondigd worden. Het maakt niet 
uit of dit op publiek of privaat domein 
plaatsvindt. Voorbeelden hiervan zijn 
straatfeesten, sportwedstrijden, fuiven,  
opendeurdagen… Ook evenementen 
op plaatsen die ingericht zijn als 
evenementruimte vallen onder deze 
nieuwe wet. 

Programma infoavond
Organisatorisch en logistiek komt er 
bij het gebruik van herbruikbare bekers 
heel wat kijken. Daarom nodigen we 
alle organisatoren van evenementen, 

verenigingen, wijkorganisaties, inrichters 
van sportwedstrijden… uit op een 
infomoment. 

Op het programma staan onder andere:
• toelichting bij de nieuwe en 

toekomstige wetgeving (wat is een 
evenement…);

• aan de slag met herbruikbare bekers 
(soorten bekers, aanbieders…);

• handleiding/tips bij het gebruik 
van de bekers (waarborg, afwas, 
opslagruimte, transport…);

• ervaring van verenigingen die reeds 
werken met herbruikbare bekers;

• ….
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Erkenning algemene ramp: 
storm en rukwinden maart 2019

De storm die tussen 9 en 15 maart 2019 over ons 
land trok, is nu in grote delen van Vlaanderen ook 
erkend als algemene ramp. Ook in de gemeente 
Brecht, die een aanvraag tot erkenning had 
ingediend. Dat wil zeggen dat je als getroffene 
nu ook een schadedossier kan overmaken 
aan het Rampenfonds en dit voor 31 maart 
2020. Aanvragen voor het bekomen van een 
tegemoetkoming moeten ingediend worden via 
het e-loket van het Vlaamse Rampenfonds, meer 
informatie vind je op hun website (https://overheid.
vlaanderen.be/rampenfonds) en via www.brecht.be 
(nieuwsbericht). 

INFO Dienst integrale veiligheid, Gemeentepark 1,  
03 660 25 50 of kristine.vanbavel@brecht.be

EnergieK loket in het 
gemeentehuis voor tips 
energiebesparend renoveren
Ben je van plan om je huis te verbouwen? 
En denk je hierbij aan energiebesparende 
renovaties? Op zoek naar energie-, renovatie 
of aanpassingspremie? Het EnergieK huis 
van IGEAN helpt je daarbij graag verder. De 
adviseurs informeren je over energiebesparende 
maatregelen, vergelijken offertes en staan je ook 
bij tijdens de werken. Ga langs bij het EnergieK 
loket en krijg een antwoord op al je vragen.

In het gemeentehuis in Brecht is er een adviseur 
aanwezig van 13.00 tot 16.00 uur op woensdag 
5 en 26 februari, 18 maart, 8 en 29 april 2020.

INFO IGEAN, www.igean.be/EnergieKhuis of  
03 350 08 08 

IN BRECHT

Ladies day
Voorstelling nieuwe naam van KVLV en programma 2020 
met een hapje en een drankje en verschillende workshops.

DATUM za. 01/02/20
UUR  van 15.00 tot 19.00 uur
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18
CONTACT  KVLV Sint-Job-in-’t-Goor, kvlvstjob@telenet.be

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/jddendijk

Klassieke Hatha Yoga
Tijdens yoga lever je inspanning om te ontspannen. Hatha 
betekent ‘opzettelijk’ of ‘krachtig’. Hatha yoga verwijst dan 
ook naar een reeks houdingen die vooral gericht zijn op de 
rug, spieren en de ingewanden.  De yogalessen zijn voor 
iedereen geschikt. 

DATUM Start 04/02/20 en start 05/02/20 
UUR  di. van 18.30 tot 20.00 uur of van 20.30 tot 22.00 uur 

wo. van 18.30 tot 20.00 uur of van 20.30 tot 22.00 uur
PRIJS  € 10,00
LOCATIE Basisschool De Brug, Brugstraat 83
CONTACT  Sahya yoga, 0477 76 08 32, www.sahya.be of  
info@sahya.be

Bloed geven doet leven
Wist je dat 70% van de Belgische bevolking ooit bloed no-
dig 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. 06/02/20
UUR  van 16.30 tot 20.30 uur
LOCATIE Administratief centrum, Kerklei 2
CONTACT Rode Kruis Sint-Job-in-’t-Goor, www.rodekruis.be

BEKNOPT
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RUBEN VAN GUCHT: SPORTMAN II 

 In SPORTMAN II gaat Ruben Van 
Gucht op jacht naar legendarische 
uitspraken in de sportgeschiedenis. 
Aan de hand van oneliners ver-
telt Ruben Van Gucht het verhaal 
achter de quote, het verhaal van de 
persoon die ze uitsprak, het verhaal 
van wat de gevolgen ervan waren 
en vooral hoe die woorden een rol 
spelen in het leven van hemzelf. 
Opnieuw geflankeerd door trouba-
broers Mathieu & Guillaume. 

08 
FEB

zaterdag

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

START een schitterende   
musical

Uitgevoerd door al de leerlingen van 
school In ‘t Groen, zowel kleutertjes als 
leerlingen van de lagere school. Iedereen is 
welkom. 

DATUM vr. 07/02/20 en za. 08/02/20
UUR  van 13.30 tot 16.00 uur
LOCATIE OC ‘t Centrum, Dorpsstraat 73
CONTACT  Daltonschool In ‘t Groen,  
03 313 86 63 of  info@bs-intgroen.be

Aspibal Sint-Lenaarts
De aspi’s van chiro Nelto organiseren 
opnieuw een Aspibal. Kom dansen op 
de beste beats van verschillende dj’s 
waaronder Dimitri Wouters!

DATUM za. 08/02/20
UUR  vanaf 21.00 uur
PRIJS  € 6,00
LOCATIE Parking voetbalvelden, Kraaienhorst
CONTACT  Chiro Nelto, facebook: chiro nelto

Vrij atelier
De cursus “vrij” Atelier is bedoelt voor 
mensen die onder begeleiding van een 
ervaringsdeskundige vrij willen schilderen, 
pasteltekenen,... 

DATUM van 13/02/20 tot 18/06/20
UUR  do. van 13.00 tot 16.00 uur
PRIJS  € 5,00 (per les)
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 of 
stijnvrints@ocmwbrecht.be

Bingoavond
Een gezellige avond met leuke prijzen. Ten 
voordele van het ontwikkelingsmateriaal 
voor onze kleuters. Iedereen is welkom op 
deze leuke avond voor jong en oud. 

DATUM vr. 14/02/20
UUR  van 19.30 tot 22.00 uur
LOCATIE School In ‘t Groen, Leopoldstraat 15
CONTACT  School In ‘t Groen, 03 313 86 63 of 
info@bs-intgroen.be

Familiequiz
Al voor het tiende jaar op rij organiseert 
K.H. De Eikel haar familiequiz o.l.v. Guy 
Stoffelen. Een ludieke quiz voor jong en 
oud waar elke deelnemer met een prijs 
naar huis gaat! 

DATUM za. 15/02/20
UUR  om 20.00 uur
PRIJS  € 15,00
LOCATIE Feestzaal De Eikel, Oude Veldstraat 4
CONTACT Koninklijke Harmonie De Eikel,  
marcel.herthogs@telenet.be

Open uurtje eerste  
kleuterklasje

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

DATUM wo. 19/02/20
UUR  van 09.30 tot 10.30 uur
LOCATIE School In ‘t Groen, Leopoldstraat 15
CONTACT School In ‘t Groen, 03 313 86 63 of 
info@bs-intgroen.be

Open uurtje nieuwe kleuters
Kennismakingsmoment voor nieuwe 
kleuters en hun ouders.

DATUM ma. 10/02/20
UUR  van 11.00 tot 12.00 uur
LOCATIE School Klavertje 3,  
Sint-Willebrordusstraat 29
CONTACT  School Klavertje 3, 03 660 07 70 of 
www.klavertjedrie.be

Open uurtje nieuwe kleuters
Kennismakingsmoment voor nieuwe 
kleuters en hun ouders.

DATUM di. 11/02/20
UUR  van 13.45 tot 14.45 uur
LOCATIE School De Zevensprong, Venusstraat 5
CONTACT  School De Zevensprong,  
03 660 07 70 of www.de7sprong.be



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE GROTE FOULÉE - 
EEN PAAR IS TWEE 

Daan Hugaert, Elise Bundervoet 
en Marc Stroobants proberen het 
kluwen waarin hun personages zich 
gevangen weten te ontrafelen, maar 
dat lukt niet zonder een paar koord-
jes door te knippen. Een stuk waarin 
humor het op punten haalt van tra-
giek, en waarin het gevecht tussen 
lust en liefde onbeslist eindigt.

14 
FEB

vrijdag

UUR  van 20.15 tot 21.45 uur
PRIJS  € 14,00 / € 16,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

WORDT 
VERWACHT

Gepetto and the 
whales
Gepetto and the Whales komt haar 
nieuwste plaat voorstellen in GC. 
  
DATUM  za. 14/03/20
UUR om 20.15 uur
PRIJS  € 16,00 / € 18,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30, www.gcbrecht.be

Start2Run 5-10 km 
Onder professionele begeleiding wordt 
je conditie opgebouwd en ben je op het 
einde van de reeks in staat om 10 km 
te lopen. 
  
DATUM  start di. 17/03
UUR om 20.00 uur
PRIJS  € 32,00 (10 lessen)
LOCATIE Orangerie, Gemeentepark 1
CONTACT Sportdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.sportiefbrecht.be

Brexit: een vloek of een zegen 
Mia Doornaert geeft een lezing over 
de Brexit. De Brexit gaat niet alleen de 
Britten aan. De Europese Unie moet 
zichzelf de vraag durven stellen waarom 
een meerderheid van burgers uit een 
zo belangrijk EU-land voor uittreding 
stemde.

DATUM wo. 19/02/20
UUR  van 20.00 tot 23.00 uur
PRIJS  € 8,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Neos Groot Brecht, 0498 30 15 06 of 
maystruyven@gmail.com

Kaartprijskamp
Kaartprijskamp ‘slagen halen’ in twee 
ronden. 

DATUM za. 22/02/20
UUR  van 14.00 tot 20.00 uur
PRIJS  € 3,00
LOCATIE Visclub De Sardinnekes,  
Oostmallebaan 80a
CONTACT  Visclub De Sardinnekes

Bij de buren en toch in België
Deze 9,5 km lange wandeling vertrekt in 
Baarle Hertog door weilanden en bossen. 
Net over de grens met Nederland gaan we 
stoppen om iets te drinken. 

DATUM zo. 23/02/20
UUR  om 13.45 uur
PRIJS  € 1,00
LOCATIE Vertrek café ‘t Centrum, Dorpsstraat 73
CONTACT  Pasar Sint-Lenaarts,  
rudy_tanghe@telenet.be

Tabletcafé
Heb je een tablet of smartphone en wil je 
graag wat tips en trucs uitwisselen met 
andere tabletgebruikers? Kom dan zeker  
mee swipen in het tabletcafé.

DATUM vr. 28/02/20
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 
info@bibliotheekbrecht.be

Quiz
Quiz ten voordele van Veteranen K. Brecht 
SK. 1ste prijs: weekend Ardennen voor 6 
personen.

DATUM vr. 28/02/20
UUR  om 20.00 uur
PRIJS  € 15,00 
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Veteranen Brecht,  
veteranen.brecht@gmail.com

Praktijkcursus biologisch 
moestuinieren  

Tijdens de cursus biologisch tuinieren 
komen alle aspecten van moestuinieren 
aan bod: de aanleg en inrichting van de 
moestuin, vruchtwisseling toepassen, hoe 
en hoeveel bemesten, nuttige werktuigen 
en hoe ze gebruiken, hoe de moestuin 
onkruidvrij houden, … .

DATUM za. 29/02/20
UUR  van 08.30 tot 12.15 uur
PRIJS  € 15,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Kringloopkrachten Brecht,  
www.brecht.be/cursus-biologisch-tuinieren-de-
moestuin

IN BRECHT


