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Nieuwjaarsdrink
Brecht borrelt
2

gratis
CONSUMPTIES
PER GEZIN

Doet ‘Brecht Borrelt’ bij jullie een
belletje rinkelen? Je weet wel,
die gezellige Nieuwjaarsdrink
begin januari 2020 op de
Gemeenteplaats van Brecht,
georganiseerd door de gemeente
Brecht in samenwerking met
Vriendenkring personeel
gemeente Brecht en een aantal
Brechtse verenigingen?

Dan hebben we
goed
nieuws voor jullie
, want als
de coronamaatre
gelen het
toelaten staat de
tweede
editie van Brecht
Borrelt op
stapel en komt
die naar
Sint-Lenaarts!

‘Brecht borrelt’ wordt een
gezellig samenkomen met
muzikale omlijsting van
SHAKE!. Deze groep (met o.a. Marc Stoffelen en Veronique
Laeveren uit Sint-Lenaarts) brengt liedjes die een dj draait op
ieder feest en waarop jij niet kan blijven stilstaan!
Op zondagnamiddag 27 februari 2022 kan jij als inwoner
tussen 13.00 en 17.00 uur op de parking naast OC ‘t Centrum
in Sint-Lenaarts het glas heffen op een nieuw jaar. De
Vriendenkring personeel gemeente Brecht vzw en SintLenaartse verenigingen bemannen de eet- en drankstanden.
De nieuwjaarsdrink zal jaarlijks wisselen van deelgemeente.
Als de coronamaatregelen het toelaten dat Brecht Borrelt
door kan gaan, dan vind je een bon in de nieuwsbrief van
maart (verschijnt 23 en 24 februari) voor twee gratis
consumpties per gezin (4 jetons). Hou die editie dus in de
gaten.

Nieuwe telefoonnummers
gemeentelijke diensten
Gemeente en OCMW Brecht verbeteren
de dienstverlening door de invoering van
een nieuwe telefooncentrale. Deze zorgt
voor efficiëntere communicatie en betere
bereikbaarheid van alle diensten.
Alle telefoonnummers wijzigen
Wil je een gemeentelijke dienst bereiken in het
gemeentehuis, een gemeenteschool, de dienst
vrije tijd, de technische dienst…? Gebruik de
nieuwe nummers!
De belangrijkste nieuwe nummers:
Gemeentehuis Brecht
03 203 20 00

		

Dienst burgerzaken Sint-Job-in-‘t-Goor 		
03 203 20 71
Welzijnscampus
03 203 21 50
Dienst vrije tijd
03 203 22 10
Dienst infrastructuur
03 203 21 81

				
			

Bibliotheek Brecht 				
03 203 20 53
Bewaarexemplaar
Een meer uitgebreide lijst met belangrijke nieuwe
nummers vind je op de achterkant van deze
nieuwsbrief. Bewaar het overzicht!
Op www.brecht.be/contact vind je ook steeds
een overzicht van de belangrijkste gemeentelijke
contactgegevens.

SAMEN VEERKRACHTIG

De coronacrisis gaf onze veerkracht een flinke deuk. Nog steeds staat ons
sociale leven voor een stuk stil. Verbondenheid met andere mensen is net
één van de zaken die ons veerkrachtiger maakt, en ons zin in het leven
doet krijgen! Heb jij nood aan een gesprek en steun? Vraag dan hulp!
Een beknopt overzicht vind je onderaan, uitgebreidere info op
www.brecht.be/goedinjevel.
Opvoedingswinkel:
huiszoersel@olo.be
03 270 06 73
Awel.be:
www.awel.be, 102
Warme William Huis:
www.warmewilliam.be
warmewilliam@schilde.be
1 Gezin 1 Plan:
www.1gezin1plan.be
03 431 23 00
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JOTH:
www.joth.be - info@joth.be
03 336 38 54

DOMO:
www.domovlaanderen.be
marijke@domovoorkempen.be
0499 90 89 44

CLB-chat:
www.clbchat.be

Kruispunt Voorkempen:
www.kruispunten.be/voorkempen
voorkempen@kruispunten.be
03 328 20 64

Checkjezelf:
https://checkjezelf.be

Eerstelijnspsychologen:
www.netwerksara.be
WatWat.be:
www.watwat.be/donkere-gedachten
JAC:
www.caw.be/jac/zoek-antwoorden/
je-goed-voelen

Tejo:
https://tejo.be

Te gek?:
www.tegek.be
Vind een psycholoog:
www.vind-een-psycholoog.be
Vind een therapeut:
www.vindeentherapeut.be
Tele-onthaal:
www.tele-onthaal.be

Overkop huizen:
https://overkop.be

WZC Sint-Maria
is op zoek naar
onderhoudsmedewerkers en
verpleegkundigen
Woonzorgcentrum Sint-Maria beheert 108 bedden. Een
geëngageerd team streeft steeds naar kwalitatieve zorg in
een thuisvervangend woonklimaat voor de bewoners. Om
onze dienstverlening te continueren, zijn wij op zoek naar een
enthousiaste onderhoudsmedewerker én verpleegkundigen
om ons team te versterken.
Je kan in je buurt werken in een stabiele en moderne
werkomgeving. Zie jij het als een uitdaging om bijkomend
ervaring op te doen in een woonzorgcentrum? Spreekt het
jou bovendien aan om bij te dragen aan het welzijn van onze
bewoners, dan ben je bij ons woonzorgcentrum van harte
welkom!

Vacature onderhoudsmedewerkers
Momenteel hebben wij een openstaande vacature
voor de functie van onderhoudsmedewerker met een
vervangingscontract 50% voor een langdurige vervanging.
Solliciteren kan je doen door een korte motivatiebrief te
sturen naar personeel@ocmwbrecht.be.
Vacature verpleegkundigen
We zijn ook op zoek naar verpleegkundigen met een contract
onbepaalde duur, regime is bespreekbaar. Solliciteren kan je
doen door een korte motivatiebrief met een kopie van jouw
diploma/visum te sturen naar personeel@ocmwbrecht.be.
Praktisch
Voor meer informatie of een volledige functieomschrijving
kan je terecht op www.welzijnscampusbrecht.be of bij de
personeelsdienst van Welzijnscampus Brecht, elke werkdag
van 09.00 tot 16.00 uur via mail personeel@ocmwbrecht.be
of telefonisch op 03 330 11 34.

Druk ook in 2022 jouw
stempel op ons platteland
In 2022 kunnen lokale besturen, middenveldorganisaties, ondernemers
en bewoners opnieuw plattelandssubsidies aanvragen voor projecten
die het Antwerpse platteland versterken, vernieuwen of verduurzamen.
Heb je een (groots) idee rond het vrijwaren van open ruimte, het
dorpsleven een boost geven of korteketenverkoop? Heb je zin om daar
met anderen aan te werken? Misschien kan jij je project subsidiëren via
Leader. Dat is een Europees subsidieprogramma voor projecten die de
leefbaarheid op het platteland bevorderen.
In de provincie Antwerpen zijn drie LEADER-gebieden, elk met hun eigen
thematische focus. Gemeente Brecht valt in het gebied MAK+ (MarkAante
Kempen+). De drie thema’s waarbinnen je projectidee kan passen zijn:
‘Leefbare dorpen’, ‘Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen’ en ‘Armoede en
kwetsbaarheid op het platteland’. Op www.leaderprovincieantwerpen.be/
leader-markaante-kempen vind je meer informatie over de thema’s.
Nieuw in deze subsidieoproep is dat Leader vooral op zoek gaat naar
gebiedsgerichte projecten. Een van de voorwaarden is dat er deelnemers
uit ten minste vier LEADER-gemeenten actief aan het project bijdragen.
Praktische sessies
Om jou te inspireren en te helpen je idee vorm te geven, organiseert
Leader op 18 februari 2022 een online infosessie over de
subsidiemogelijkheden. Daarna heb je nog vijf weken tijd om je idee
verder vorm te geven. Op 28 maart is de deadline voor het indienen
van je idee. Deelname aan de infosessie is gratis, inschrijven via een
online formulier is verplicht. Je vindt alle formulieren en bijkomende
data op www.provincieantwerpen.be > subsidieloket > alle
subsidies > subsidies platteland > meer info.
Meer mogelijkheden
Surf voor meer info over LEADER en andere subsidieprogramma’s
die worden gefinancierd door Europa, Vlaanderen en de Provincie
Antwerpen, naar https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/
dese/dlp/plattelandsbeleid/subsidies-platteland-.html. Andere
vragen? Contacteer hen op platteland@provincieantwerpen.be.

DISCRIMINATIE
OP DE WONINGMARKT
Het aanbod van huurwoningen is
veel kleiner dan de vraag. Hierdoor
hebben verhuurders heel wat
keuze in kandidaat-huurders. Hun
keuze mogen ze echter niet laten
leiden door geloof, geaardheid,
afkomst… Meen jij gediscrimineerd
te zijn op de huurmarkt op basis
van je seksuele oriëntatie, geloof,
afkomst, gezondheidstoestand of
handicap, seksuele geaardheid, leeftijd,
levensbeschouwing…? Spreek erover!
Neem contact op met Unia, het Instituut
voor de Gelijkheid van Vrouwen en
Mannen. Unia biedt een luisterend oor,
maar geeft je ook advies en zoekt, samen
met jou, naar een oplossing, in alle
vertrouwen en altijd in overleg. Unia helpt
je tot je zaak helemaal afgehandeld is.
Bel voor hulp naar het gratis nummer van
Unia 0800 12 800 of maak een online
melding aan op de website van Unia:
www.melding.unia.be/nl/meld-het/waar.
Beschik je niet over internet of wil je hulp
voor het aanmaken van een online melding
van discriminatie? Dan kan je hiervoor
terecht bij het gemeentelijk woonloket (03
203 21 50).
INFO discriminatie op gebied van huisvesting:
https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/huisvesting,
discriminatie in het algemeen: https://www.vlaanderen.be/
discriminatie-melden
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KNOTBOMEN
GEZOCHT
Gratis beheer knotbomen en houtkanten
Heb je knotbomen of houtkanten die toe zijn aan
onderhoud? Het knotteam van Regionaal Landschap de
Voorkempen komt gratis bij je langs voor hulp en advies.
Het knotteam bestaat uit opgeleide vrijwilligers die zich
inzetten voor natuur en landschap. Ze knotten knotbomen,
zetten houtkanten af en doen dit werk gratis in ruil voor
het brandhout.
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Voorwaarden
• Enkel knotbomen in of aansluitend op landelijk gebied
komen in aanmerking.
• Het knotteam werkt niet in privétuinen en knot geen
sier-, leibomen en uitheemse cultivars.
• De te verwerken takken van de knotbomen zijn
minstens vijf jaar oud.

•
•

•

De knotperiode ligt tussen 1 november en 15
maart.
Snoeiafval en klein takhout blijft ter plaatse op
hopen liggen. De eigenaar staat in voor de verdere
verwerking.
Bij moeilijke omstandigheden (slechte bereikbaarheid,
gevaarlijke knotbomen, noodzaak gebruik
hoogtewerker) wordt in overleg met de eigenaar
bekeken of de werkzaamheden mogelijk zijn.

Praktisch
Voldoen je bomen aan de voorwaarden? Vul je aanvraag
in op www.goedgeknot.be, het digitale platform dat
knotteams en eigenaars met elkaar in contact brengt.

5 jaar Brecht Werkt vzw
Op 16 november 2016 werd de
vzw Brecht Werkt opgericht.
Eerder was dat PWA dat enerzijds
klusjes in de tuin aanbood en
anderzijds als dienstenchequebedrijf
huishoudelijke taken verzorgde.
De vereniging vzw Brecht Werkt,
heeft nu als doel bij te dragen tot
de tewerkstelling in de gemeente
Brecht door het organiseren van
activiteiten in het kader van de
sociale economie. Meer bepaald
wil de vzw werkgelegenheid bieden
aan personen die niet of moeilijk

terecht kunnen in het gewone
arbeidscircuit. Concreet biedt Brecht
Werkt huishoudelijke hulp aan in het
systeem van dienstencheques.
De vzw Brecht Werkt heeft
momenteel een 30-tal
personeelsleden in dienst en
250 personen/gezinnen doen
een beroep op hun diensten.
Hoewel de naam het zou kunnen
doen uitschijnen is vzw Brecht
Werkt geen gemeentelijke vzw.
Wel zijn ze gehuisvest in een

gemeentelijk gebouw en zetelen
ook afgevaardigden aangeduid door
de gemeenteraad in de Algemene
Vergadering ervan. Die Algemene
Vergadering telt momenteel 8 leden.
Wie geïnteresseerd is, kan zich
kandidaat stellen om lid te worden.
Als poetsen jouw dada is en je bent
nog op zoek naar een job, neem dan
contact op met Brecht Werkt via
0477 13 42 68 of via het secretariaat
(Gasthuisstraat 42).

Meldpunt drugsplantages,
drugslabo’s en dumping
drugsafval
Het Openbaar Ministerie, de politiediensten en de gouverneur van de
provincie Antwerpen werkten samen om een anoniem meldpunt in het
leven te roepen in de gezamenlijke strijd tegen illegale drugsproductie en de
schadelijke gevolgen ervan: www.drugsplantageontdekt.be.
In 2021 ontdekte de politie 88 plantages (20.971 planten) en 11 drugslabo’s.
Op 5 locaties werd materiaal voor de opbouw van een labo gevonden en
één opslagplaats voor chemicaliën. Op 8 plaatsen moest chemisch afval
opgeruimd worden. Het jaar ervoor waren de cijfers nog hoger. Illegale
drugsproductie kan erg gevaarlijke situaties en overlast veroorzaken. Dat
wordt helaas ook in de provincie Antwerpen steeds vaker vastgesteld. Zo kan
er bijvoorbeeld brand ontstaan in een woonwijk door een cannabisplantage
of een explosie in een drugslab. Wandelaars of spelende kinderen kunnen
tijdens een boswandeling op chemisch afval stoten. De gevolgen kunnen
ernstig zijn, zowel voor toevallige voorbijgangers, hulpverleners als voor de
directe omgeving en het milieu.
Jouw (anonieme!) melding is belangrijk en kan het verschil maken. Op de
website www.drugsplantageontdekt.be vinden bezoekers alle informatie over
verdachte elementen rond cannabisplantages, labo's en het dumpen en lozen
van chemisch afval. Wie deze verdachte elementen of situaties opmerkt, kan
er volledig anoniem melding van maken via een online formulier.

Paddentrek
komt op gang
In de loop van februari ontwaken
amfibieën uit hun winterslaap en
trekken ze massaal naar beken en
poelen om zich voort te planten.
Tijdens hun tocht moeten ze vaak een
straat of een weg oversteken en lopen
zo een groot risico om overreden te
worden. Met de paddenoverzetactie
in de omgeving van Rommersheide
helpen gemeentebestuur Brecht en
Natuurpunt de amfibieën om hun
geboortepoel veilig te bereiken.
Matig je snelheid in de omgeving van
Rommersheide voor de veiligheid van
de diertjes én de vrijwilligers.
Info: Natuurpunt Brecht, Peter Block,
peterblock1@hotmail.com,
www.rommersheide.be

INFO Natuurpunt Brecht, Peter Block,
peterblock1@hotmail.com,
www.rommersheide.be

5

mijnIGEAN

op elk moment een handig overzicht
van jouw diftar-gegevens

Wat is de stand van jouw diftar-rekening? Heb je
nog voldoende voorschot of krediet voor de volgende
ophaling? Hoeveel kilogram heb je bij de vorige
ophaling aangeboden? En hoe zag jouw laatste
betalingsuitnodiging eruit? Dit alles vind je terug op de
www.mijnIGEAN.be.
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De huis-aan-huis inzameling van gft en/of huisvuil in
containers gebeurt op basis van het diftar-principe. Dit
betekent dat je betaalt per type container, per kilo en
per afvalsoort die je aanbiedt. Minder afval in je bak, een
lagere rekening! Snel en makkelijk raadplegen hoeveel
afval je hebt aangeboden en wat de stand van je diftarrekening is?

Lerarenkaart 2022
Alle leraren die in Brecht wonen, kunnen de
Lerarenkaart 2022 afhalen in de hoofdbibliotheek 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 met jouw
gegevens en het gewenste filiaal naar bibbrecht@
brecht.be of bel naar 03 330 12 80.
Let op! Startende leraren krijgen eenmalig hun
Lerarenkaart in hun brievenbus als onderdeel van
het Starterspakket. Dat mogen ze verwachten in
december, maart of juni.

INFO Meer info vind je op www.klasse.be of zoek je lerarenkaart
op www.klasse.be/waarismijnlerarenkaart.

Dat kan nu. mijnIGEAN is een online platform waar je snel
en eenvoudig jouw persoonlijk afvalverbruik kan opvolgen.
Na een éénmalige registratie op www.mijnIGEAN.be
aan de hand van jouw klantnummer ben je steeds op
de hoogte van je aangeleverde hoeveelheden en het
resterende diftar-saldo. Je kan er ook je meest recente
betalingsuitnodiging opvragen.
We begrijpen dat je misschien bijkomende
vragen hebt die nu nog geen antwoord krijgen in
mijnIGEAN.be. Terwijl IGEAN verder bouwt
aan de tool, kan je steeds terecht op het gratis
infonummer 0800 1 46 46 of je vraag stellen via het
contactformulier op www.mijnIGEAN.be of
www.igean.be/contacteerons.

Woonzorgcentrum Sint-Maria
zoekt jobstudenten voor
zomervakantie 2022!
Voor de zomervakantie van 2022 is
woonzorgcentrum Sint-Maria in Brecht opnieuw
op zoek naar gemotiveerde jobstudenten
(geboortejaar 2005 of vroeger) voor de
diensten verpleging, verzorging, ergotherapie/
kinesitherapie, logistiek, keuken en onderhoud.
Check www.welzijnscampusbrecht.be voor het
sollicitatieformulier en de informatiebrochure.
Inschrijven kan tot uiterlijk 14 februari 2022.

INFO Welzijnscampus Brecht, personeelsdienst,
personeel@ocmwbrecht.be
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MAMMOET KLANKENNEST
zo. 20 februari 2022 • 11.00 uur, 15 uur en 17.00 uur
€ 10,00 • gc Jan vander Noot Brecht
Een voorstelling voor kinderen vanaf 5 maand tot
2 jaar.
‘Mammoet’ is een levensgrote muziekmobiel.
Stap mee in deze interactieve geluidsinstallatie.
Het wordt een verrasende beleving. Een danser,
percussionist en zangeres zorgen voor een
tedere, zachte en speelse voorstelling waarin de
allerjongsten mogen voelen, rusten, kijken en
spelen. Soms is er beweging, soms geluid. Soms
stilte, dan weer prikkels. Een zachte, geborgen plek
vol klank, ritme en beweging waarin de kleintjes
kunnen wegdromen.
Klankennest nodigt jonge kinderen en hun
ouders uit om te experimenteren en in dialoog
te gaan met muziek, geluid, prikkels, beweging
en beeldende kunst. Voor een optimale beleving,
wordt elk kind begeleid door 1 volwassene.

CONNIE NEEFS EN LILIANE
DOREKENS - U KIJKT TOCH
zo. 27 februari 2022 • 14.30 uur
gc Jan vander Noot Brecht - € 16,00
Op 31 oktober 1953 doet het fenomeen televisie
haar intrede in Vlaanderen. Vanaf die dag worden
in steeds meer huiskamers stoelen en tafels aan
de kant geschoven om plaats te maken voor een
nieuw meubel: de tv. Connie Neefs en Liliane
Dorekens duiken in onze tv-geschiedenis met
zeer herkenbare liedjes, anekdoten en beelden
vanaf de beginperiode van de Vlaamse Televisie.
De muzikale begeleiding is in handen van pianist
Eric De Vos. Connie Neefs en Liliane Dorekens
studeerden samen aan de Kleinkunstacademie,
een afdeling van Studio Herman Teirlinck.
Vijftig jaar later staan ze samen in ‘U kijkt toch
ook’. Ze vertellen over medestudenten als Luc
Appermont, hun docenten Jef Burm, Jo Leemans,
Yvonne Lex, Will Ferdy, Anton Peeters, Denise
Deweerdt, Jan Theys, Louis Neefs en de pioniers
van de TV.

KLEINE WIJZIGINGEN GAS-BOETES VOOR 2022
Het politiereglement van de politiezone Voorkempen krijgt een update vanaf 1 februari 2022. GAS staat voor
Gemeentelijke Administratieve Sancties. Het is een reglement dat onze politiemensen en gemachtigde ambtenaren
meer mogelijkheden geeft om overlast en asociaal gedrag aan te pakken. We richten onze pijlen vooral op vervuiling,
verloedering en lawaai, zodat de pakkans vergroot en de overlast verkleint. Dit reglement zorgt mee voor een leuke en
nette gemeente waar het aangenaam wonen is.
Het volledige GAS-reglement lees je op www.brecht.be/gas
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Nuttige adressen en openingsuren

GEMEENTEHUIS BRECHT
03 203 20 00
Gemeentepark 1

Gratis nummer voor afspraak: 		
Dienst burgerzaken 		
Dienst omgeving 			
Dienst mobiliteit 			

0800 3 2960
03 203 20 00
03 203 21 13
03 203 21 16

GEMEENTESCHOLEN

Klavertje 3 (Overbroek)
Sint-Willebrordusstraat 60
De Sleutelbloem (Brecht)
Schoolplein 2
De Schakel (Sint-Lenaarts)
Kerkstraat 1

03 203 22 91

03 203 22 62
03 203 22 76

DIENST BURGERZAKEN
SINT-JOB-IN-‘T-GOOR
03 203 20 71

Administratief centrum, Kerklei 2
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WELZIJNSCAMPUS			

Welzijnscampus sociaal huis 		
03 203 21 50
Gasthuisstraat 11
Welzijnscampus Het Sluisken 		 03 330 11 21
Gasthuisstraat 11
Welzijnscampus De Lindeboom		
03 667 14 00
Kerklei 18a
Welzijnscampus woonzorgcentrum
Sint-Maria 				03 330 11 40
Gasthuisstraat 11

DIENST VRIJE TIJD

		

03 203 22 10

Gemeenteplaats 1
Cultuurdienst 			
Jeugddienst 			
Sportdienst 			
Dienst toerisme 			
Dienst erfgoed 			

03 203 22 16
03 203 22 19
03 203 22 22
03 203 22 27
03 203 22 29

BIBLIOTHEEK

Bibliotheek Brecht 		 03 203 20 53
Mudaeusstraat 9
Bibliotheek Sint-Job-in-‘t-Goor
03 203 20 64
Kerklei 2
Bibliotheek Sint-Lenaarts
03 203 20 62
Dorpsstraat 73

DIENST
INFRASTRUCTUUR
03 203 21 81

Van Pulstraat 15
Groendienst 		
Wegendienst 		
Dienst gebouwen 		

03 203 21 93
03 203 21 86
03 203 21 90

Kempuseum
			03 203 22 33
Mudaeusstraat 2
Sporthal De Ring 		
03 203 22 35
Ambachtslaan 7

✁

