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GLOEDNIEUWE  
REPETITIERUIMTE
Vanaf begin dit jaar kunnen Brechtse bands 
terecht in de gloednieuwe repetitieruimte in de 
kelder van jeugdhuis ’t Jop. Ze kunnen er in alle 
rust regelmatig oefenen met degelijk materiaal 
aan een lage prijs. Bands die de repetitieruimte 
huren, kunnen bovendien gebruik maken van 
een opbergruimte, volledig in eigen beheer door 
onze technische dienst ingericht. 

We zien hier de Brechtse groep 'King 
For A Douws' aan het werk in de nieuwe 
repetitieruimte.

Meer info: Jeugddienst Brecht, 03 660 28 30,  
www.jeugdwerkingbrecht.be

BEELDVERHAAL

Coverfoto: Intercity Brussel-Amsterdam in station  
Noorderkempen

COLOFON:
Verantwoordelijke uitgever: Luc Torfs,  
Strawinskylaan 5, 2960 Brecht 
Contact redactie: dienst communicatie,  
Gemeentepark 1, 03 660 25 73, communicatie@brecht.be 
Concept & Creatie: Made by Design - www.madebydesign.be
Druk: Artoos group, www.artoosgroup.eu

© Paul Mertens

'Wij zijn enorm blij dat we eindelijk  
een repetitiekot hebben dat goed klinkt,  
technisch helemaal in orde is en een vlot 
reservatiesysteem heeft.'
(Jan Douws - King For A Douws) 
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HOE SCHRIJF JE  
DE GESCHIEDENIS  
VAN BRECHT  
IN EEN BOEK?  
 Kim Decombes van de gemeentelijke dienst erfgoed 

kreeg enkele jaren geleden een duidelijke opdracht van 
het gemeentebestuur: schrijf de geschiedenis van Brecht 
neer. Het moest een wetenschappelijk werk worden, 

zonder historische onwaarheden, maar toch leesbaar 
voor elke geïnteresseerde. Het werd een hele historische 

reis: zoeken in bibliotheken en archieven, snuisteren 
tussen oude boeken, licht opsteken bij gespecialiseerde 
instanties, informatie sprokkelen bij heemkringen en ‘lokale 

erfgoedencyclopedieën’, zoals Kim de erfgoedminnende 
specialisten binnen onze gemeente graag noemt. Zij 

beschrijft hoe het boek tot stand kwam. 4

01  
Beginnen bij het begin 
Wat weten we al over Brecht? 
Een overzichtswerk over de 
geschiedenis van Brecht bestaat nog 
niet. Enkele kleinere drukwerkjes 
(boekjes, artikels) geven wel al een 
kijk op wat er zich in het verleden 
in onze gemeente afspeelde. Kim 
vertelt: “Met mijn neus in de boeken 
gaan, was de enige manier om 
een bredere kijk op het verleden te 
krijgen. De eerste lijnen werden snel 
duidelijk: Brecht werd al bewoond 
sinds de prehistorie, het bestond 
uit twee delen in de middeleeuwen, 
overleefde de twee wereldoorlogen 
niet zonder slag of stoot en werd in 
1977 gefusioneerd met Sint-Lenaarts 
en Sint-Job-in-‘t-Goor, allebei 
zelfstandige gemeenten op dat 
moment. Genoeg trefwoorden om 
de echte zoektocht mee te starten.”

02 
Archeologische vondsten 
uit de prehistorie 
In Brecht werden echter ook 
archeologische voorwerpen 
teruggevonden uit de prehistorie. 
Kim: “Voor meer informatie kon 
ik terecht bij het VIOE, dit is het 
Vlaams Instituut voor Onroerend 
Erfgoed en de provincie. Alle 
archeologische vindplaatsen en 
relicten werden daar doorheen 
de jaren digitaal en overzichtelijk 
bewaard. De daarbij horende artikels 
en gesprekken met archeologen 
gaven me een mooi zicht op de 
eerste lange historische periode.”
 
Ook na het begin van onze 
jaartelling moeten we voor het 
reconstrueren van de geschiedenis 
terugvallen op de archeologie. 
 

03  
Toponiemen hielpen
“Archeologie was dus een 
belangrijke factor bij het 
reconstrueren van de eerste 
geschiedenis van Brecht,” vertelt 
Kim, “maar ook toponiemen 
hielpen me bij deze zoektocht.” 
Toponiemen? Vaak dankten 
plaatsen hun naam aan de 
geografische verschijningsvorm, 
de persoon die er woonde, of een 
gebeurtenis die er plaatsvond. Het 
is dus een extra factor om rekening 
mee te houden bij het uitschrijven 
van de geschiedenis van Brecht. 
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04 
De naam Brecht werd 
geschreven
Kim: “Bij de geschreven bronnen 
aangekomen, ging ik op zoek 
naar de namen van de huidige 
deelgemeenten. Voor de eerste 
keer werd de vermelding ‘Brecht’ 
teruggevonden in een akte van 
1173. Sint-Lenaarts droeg in de 
middeleeuwen nog de naam 
‘Houthoven’ en vormde een 
onderdeel van de heerlijkheid 
Brecht. Sint-Job-in-‘t-Goor 
daarentegen viel onder de 
heerlijkheid Schoten. Die naam 
komt voor vanaf 1252, daarvoor was 
het dus een geïntegreerd onderdeel 
van de heerlijkheid Schoten.”

05
Graven in archieven
Om alle geschreven info te 
verzamelen, dook Kim in 
verschillende archieven. Kim legt 
uit: “Mijn paleografielessen, de 
studie van het oude geschrift, 
werden terug opgefrist en 
enige weken en maanden 
archiefonderzoek waren me in 
deze fase van het onderzoek niet 
vreemd.” 

06
Het leven zoals het is/
was in Brecht
Met alle info die verzameld 
werd, konden ondertussen al 
meerdere boeken gevuld worden. 
Er moesten dus keuzes gemaakt 
worden. Kim: “We kozen ervoor 
om de focus te leggen op de 
gewone man en het gewone leven 
in Brecht. ‘Het leven zoals het is’ 
maar dan in het vroege Brecht.” 

07 
Selecteren
Hoofdstuk per hoofdstuk werd 
er een tijdsperiode onderzocht 
en binnen die periodes werden 
verschillende thema’s opgesomd. 
Hoe recenter de tijdsperiode, hoe 
meer informatie er gevonden 
werd. Kim: “Niet alles kan verteld 
worden in het boek. Een duidelijk 
samenhangend verhaal bleef het 
doel.”

08 
Dubbelchecken
Het boek opbouwen als 
chronologisch overzicht leek het 
duidelijkst voor de lezer. Kim: 
“Per hoofdstuk las ik heel wat 
literatuur zodat ik de bronnen uit 
de archieven juist kon interpreteren 
en een context kon vormen 
rond de gebeurtenissen. Zowel 
in bibliotheken als in archieven 
zocht ik naar puzzelstukken die 
het verhaal vervolledigden. Was 
er onduidelijkheid over bepaalde 
onderwerpen, dan ging ik te rade bij 
specialisten in het vakgebied.”

09 
Nalezen, verbanden 
leggen, laten nalezen
Kim: “Bladzijden vol tekst had ik 
verzameld… Nalezen en een mooi 
samenhangend verhaal maken 
was nu de opdracht: linken leggen, 
oorzaak en gevolg aangeven, 
duidelijke structuur aanbrengen 
tussen de twee heerlijkheden 
Schoten en Brecht of zelfs later 
de drie afzonderlijke gemeenten: 
Brecht, Sint-Lenaarts en Sint-Job-
in-‘t-Goor.” Bovendien werden 
specialisten gevraagd om de 
historische informatie na te lezen, 
voor twistpunten werd nog extra 
opzoekingswerk verricht.

10
De laatste loodjes
Tijd om alles naar een taalcorrector 
te sturen voor een extra check. 
“Terwijl ik nu nog extra foto’s en 
documentatiemateriaal bij elkaar 
zoek om het verhaal te staven en 
illustreren,” vertelt Kim, “begon 
de grafisch ontwerpster een tijdje 
geleden aan de lay-out. Alles 
tezamen gaat het over een proces 
van jaren, het resultaat werd een 
400-tal pagina’s tellend mooi boek. 
Momenteel wordt de laatste hand 
gelegd aan het boek. Op 16 juni 
wordt het officieel voorgesteld. 
Spannend!” 

Te verkrijgen vanaf 18 juni bij 
de bibliotheken van Brecht 
(Mudaeusstraat 9), Sint-Job-in-‘t-
Goor (Kerklei 2) en Sint-Lenaarts 
(Dorpsstraat 60) en de dienst 
vrije tijd (Gemeenteplaats 1) 



6 De Belgische en Nederlandse spoorwegen (NS en 
NMBS) hebben de afgelopen maanden uitgebreide 
testen uitgevoerd op het traject. De intercity krijgt 
bovendien een extra rijtuig (7 i.p.v. 6) waardoor er 
heel wat meer zitplaatscapaciteit is. De intercity 
vormt trouwens een perfecte verbinding met twee 
luchthavens. Deze trein stopt in Brussels Airport – 
Zaventem en Schiphol - Amsterdam. 

Parking
De uitbreiding van het aanbod zal wellicht ook 
extra reizigers, en dus extra auto’s, met zich 
meebrengen. NMBS plant volgend jaar een nieuwe 
vergroting van de parking, aan de linkerzijde van 
het station. De vergunning voor de uitbreiding is 
momenteel in aanvraag. Intussen kan je zeker ook 
parkeren op de parking aan de voetbalpleinen van 
Brecht. De koetunnel (voetgangerstunnel) brengt 
je ook snel tot aan de treinen.  

Dienstregeling
De gedetailleerde dienstregeling van de treinen 
vind je op de pagina hiernaast. Opgelet: zoals 
je ziet in de tabel zijn er door de invoering van 
de Intercity vanaf 9 april ook wijzigingen aan 
de huidige dienstverlening (Noorderkempen-
Antwerpen en Antwerpen-Noorderkempen).

Een trein tussen Brussel en Amsterdam die stopt in station Noorderkempen in Brecht: 
daar wachten we al een tijdje op. Vanaf maandag 9 april 2018 is het zo ver: dan rijden er 
per dag maar liefst 16 treinen in noordelijke (Breda-Rotterdam-Schiphol-Amsterdam) 
en 16 in zuidelijke richting (Antwerpen-Mechelen-Zaventem-Brussel). 

INTERCITY TUSSEN BRUSSEL  
EN AMSTERDAM STOPT  

IN NOORDERKEMPEN 

Brussel-Zuid
Brussel-Centraal

Brussel-Noord Brussels Airport-Zaventem

Mechelen

Breda

Rotterdam

Den Haag HS

Amsterdam-Centraal

Schiphol

Noorderkempen

4x
12x

Antwerpen-Centraal
Antwerpen-Berchem

5 haltes in Nederland

De IC Nederland stopt in 5 Nederlandse stations. 
Hierdoor geniet je van een ruime flexibiliteit.

5 uitstekende redenen
om met IC Nederland te reizen:

1. Nieuwe bestemming Breda
 Met de IC Nederland reis je voortaan rechtstreeks van Brussel   
 naar Breda.

2. Sneller in Nederland
 Vanaf 9 april sta je in 2u52 van Brussel in Amsterdam.

3. Hoe eerder je boekt, hoe minder je betaalt
 Koop je ticket minstens 7 dagen voor je reisdatum, dan reis   
 je aan gunstige prijzen. Raadpleeg onze tarieven op 
 www.nmbs-internationaal.com.

4. 16 heen- en terugritten per dag
 4 treinen tot Den Haag + 12 treinen tot Amsterdam.

5. Zonder reservering
 Je ticket is een dag geldig op alle 16 treinen, reserveren is niet   
 nodig.
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Grote voordelen voor 
vroegboekers 
Parallel met de nieuwe 
treinverbinding voert NMBS 
ook een nieuw tariefmodel voor 
internationale lijnen in. Plan je 
een rit naar Nederland, boek je 
tickets dan minstens zeven dagen 
op voorhand online en profiteer 
van grote kortingen met het ‘early 
bird’-tarief. Meer info en concrete 
prijzen vind je op www.nmbs-
internationaal.com.

Win een leuke uitstap naar 
Amsterdam/Brussel
Een nieuwe treinverbinding in Brecht, dat willen we vieren! We willen 
de inwoners van Brecht laten kennismaken met de intercity door enkele 
tickets voor een leuk dagje Amsterdam of Brussel weg te geven. Bezorg 
ons je leukste, origineelste, zotste foto in het thema ‘trein’ en maak kans 
om te winnen! 

Een jury kiest de 6 mooiste foto’s uit. Drie winnaars winnen ieder 6 
tickets naar Amsterdam (en terug) met een ticket voor een escaperoom 
voor 6 personen. Drie andere winnaars ontvangen hetzelfde pakket voor 
6 personen, maar genieten van een dagje Brussel. Bezorg jouw foto met 
naam en adres aan communicatie@brecht.be, ten laatste op maandag 
30 april 2018. Succes! 

Brussel-Zuid V 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45

Brussel-Centraal V 05:49 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49

Brussel-Noord V 05:55 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55

Airport Zaventem V 06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11

Mechelen V 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25

Antwerpen-Berchem V 06:39 07:39 08:39 09:37 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39

Antwerpen-Centraal V 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45

NOORDERKEMPEN V 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 22:01

Breda A 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18

Rotterdam-Centraal A 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50

Den Haag HS A | 09:22 | | | 13:22 | | | 17:22 | | | 21:22 | |

Schiphol-Airport A 08:21 10:21 11:21 12:21 14:21 15:21 16:21 18:21 19:21 20:21 21:50 22:21 23:21

Amsterdam-Centraal A 08:37 10:37 12:37 12:37 14:37 15:37 16:37 18:37 19:37 20:37 22:06 22:37 23:37

Amsterdam-Centraal V 05:52 07:22 08:22 09:22 11:22 12:22 13:22 15:22 16:22 17:22 19:22 20:22 21:22

Schiphol-Airport V 06:08 07:37 08:37 09:37 11:37 12:37 13:37 15:37 16:37 17:37 19:37 20:37 21:37

Den Haag HS V 06:40 | | | 10:40 | | | 14:40 | | | 18:40 | | |

Rotterdam-Centraal V 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10

Breda V 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:42

NOORDERKEMPEN V 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 22:01 23:01

Antwerpen-Centraal A 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15

Antwerpen-Berchem A 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 23:21

Mechelen A 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35

Airport-Zaventem A 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49 22:49 23:49

Brussel-Noord A 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 23:05 00:05

Brussel-Centraal A 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 23:10 00:10

Brussel-Zuid A 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15 00:15

INTERCITY BRUSSEL - AMSTERDAM  (DAGELIJKS)

INTERCITY AMSTERDAM - BRUSSEL (DAGELIJKS)

V: vertrek    A: aankomst  

NOORDERKEMPEN V 05:55 06:30 07:01 07:30 08:30 16:45 17:45

Antwerpen-Luchtbal A | 06:41 | 07:41 08:41 16:56 17:56

Antwerpen-Centraal A 06:09 06:45 07:15 07:45 08:45 17:00 18:00

PIEKUURTREIN NOORDERKEMPEN – ANTWERPEN CENTRAAL (MA. TOT VR.)

Antwerpen-Centraal V 07:00 08:00 09:00 16:15 17:15 18:15

Antwerpen-Luchtbal A 07:05 08:05 09:05 16:20 17:20 18:20

NOORDERKEMPEN A 07:15 08:15 09:15 16:30 17:30 18:30

 PIEKUURTREIN ANTWERPEN CENTRAAL – NOORDERKEMPEN (MA. TOT VR.)
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INFO SVK Het Sas,  
Nijverheidsstraat 3,  
2960 Brecht, 03 690 09 39,  
info@svk-hetsas.be

NIEUWE VACATURE: 
FINANCIEEL DIRECTEUR  

Het Brechtse gemeente- en OCMW-bestuur is op zoek naar een nieuwe 
financieel directeur met aanleg van een werfreserve van één jaar. Iets 
voor jou? Je kandidaat stellen kan tot 17 april 2018.

Je taken:
Je ondersteunt het gemeente- en OCMW-bestuur bij het voorbereiden, 
opvolgen, evalueren en bijsturen van het financieel beleid. Je staat in voor de 
dagelijkse leiding en coördinatie van de  gemeenschappelijke financiële dienst 
en ziet toe op het kostenbewust aanwenden van de financiële middelen. Samen 
met je medewerkers volg je de boekhouding op en ben je verantwoordelijk voor 
het opmaken van het budget, meerjarenplan en de jaarrekening. 

Je profiel:
Je bent in het bezit van een masterdiploma, hebt de Belgische nationaliteit 
en bent Nederlandstalig. Je interesse in mens en maatschappij maken 
van jou een financieel manager met een passie voor de gemeente. Je 
hebt strategisch inzicht en een duidelijke visie op de ontwikkeling van het 
financieel beleid van een organisatie.

Ons aanbod: 
• Een voltijdse, contractuele betrekking, een boeiende en afwisselende job 

met veel contacten in een stabiele omgeving.
• Een bruto aanvangswedde tussen € 6.285,70 en € 7.883,97 per maand 

afhankelijk van je relevante ervaring. 
 Voorbeeld: je hebt 8 jaar relevante beroepservaring en 2 kinderen  
 ten laste, dan ontvang je een netto-wedde van € 4.019,13.
  
Interesse?
Solliciteer dan uiterlijk op 17 april 2018 om 12.00 uur ‘s middags bij 
het gemeentebestuur van Brecht, Gemeentepark 1, 2960 Brecht of via 
sollicitaties@brecht.be door een motivatiebrief, cv en kopie van je diploma 
in te sturen. Daarnaast bezorg je een recent uittreksel strafregister (max. 3 
maanden oud) uiterlijk op 20 april om 12.00 uur ’s middags.  

De infobundel met vermelding van de functiebeschrijving en toelatings- 
en aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen bij de personeelsdienst 
(03 317 17 72) of via www.brecht.be/vacatures. De schriftelijke proef zal 
plaatsvinden op donderdag 3 mei 2018 om 18.00 uur, de mondelinge proef 
op woensdag 16 mei 2018 (locatie: gemeenschapscentrum Jan vander 
Noot, Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht).

Verhuren met 
gerust gemoed
Een sociaal verhuurkantoor, 
kortweg SVK, huurt woningen 
van particulieren op de private 
huurmarkt om deze op een 
sociale manier door te verhuren 
aan andere particulieren.

Tussen eigenaar en huurder
Het SVK staat tussen de eigenaar 
en de huurder en neemt de 
administratieve taken over van 
de eigenaar en houdt toezicht op 
het onderhoud van de woning. De 
eigenaar heeft ook de garantie dat 
er maandelijks huurgeld wordt 
betaald.

SVK het Sas is actie in 12 
gemeenten in de regio. In Brecht 
worden momenteel 18 woningen 
van private eigenaars verhuurd, 
maar het Sas is steeds actief op 
zoek naar conforme woningen om 
te huren.

Voordelen
Een aantal voordelen voor de 
eigenaar: correct onderhoud van 
de woning, degelijke verzekering 
tegen brand of andere schade, 
gedetailleerde plaatsbeschrijving, 
bij renovatie genieten van 
verschillende premies en bij 
verhuur van nieuwbouw kan 
de eigenaar genieten van een 
verlaagd btw-tarief.
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HOOGSTRAATSEBAAN TIJDENS 
PAASVAKANTIE AFGESLOTEN  
Tijdens de paasvakantie zal het Agentschap Wegen en 
Verkeer (AWV) onderhoudswerken uitvoeren aan de 
Hoogstraatsebaan tussen Sint-Lenaarts en Hoogstraten. 
Het wegdek krijgt er een nieuwe laag asfalt. De 
werken starten vanaf woensdag 4 april en duren tot 
en met vrijdag 13 april. Tijdens deze periode is de 
Hoogstraatsebaan volledig afgesloten voor doorgaand 
verkeer en wordt het verkeer omgeleid langs Rijkevorsel.

Vernieuwing wegdek
Het wegdek van de Hoogstraatsebaan is aan een 
grondige onderhoudsbeurt toe. Daarom wordt het asfalt 
in beide richtingen vernieuwd tussen de rotonde aan de 
Kloosterstraat - Eester in Sint-Lenaarts en de rotonde 
aan de Hinnenboomstraat - Hees in Hoogstraten. Aan 
de fietspaden wordt niet gewerkt. De rotondes aan het 
begin en het eind van de werfzone blijven steeds open 
en bereikbaar. Opgelet: asfalteringswerken zijn altijd erg 
weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog 
wijzigen.

Woningen en handelszaken
De aannemer zal ervoor zorgen dat woningen en 
handelszaken/bedrijven in de werfzone in de mate 
van het mogelijke bereikbaar blijven tijdens de werken. 
Bewoners krijgen kort voor de start van de werken nog 
een brief van de aannemer in de bus met meer info over 
de lokale bereikbaarheid.

INFO Agentschap Wegen en Verkeer,  
03 330 12 60 of www.wegenenverkeer.be/brecht 

DRIE WEKEN WERKEN AAN 
FIETSPAD SINT-JOBSESTEENWEG 
IN BRASSCHAAT  

In april 2018 start het Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) met werken op de Sint-Jobsesteenweg 
in Brasschaat. Het betonnen fietspad op de Sint-
Jobsesteenweg tussen de rotonde aan de Brechtsebaan 
en de Ruiterijschool en de zijstraat Mikhof wordt aan 
beide zijden van de weg vervangen door een fietspad 
in asfalt. De nieuwe fietspaden krijgen een breedte van 
1,75m. 

Werken in twee fasen
Om de hinder te beperken zal de aannemer een deel 
van de werken in de paasvakantie uitvoeren. De werken 
starten op 9 april en duren drie weken. Er wordt er in 
twee opeenvolgende fases gewerkt, waarbij per fase het 
fietspad aan één zijde van de weg wordt aangepakt. Zo 
blijft doorgang van het verkeer steeds mogelijk. 
  
Verkeerssituatie tijdens de werken
• Verkeer in de richting van Brasschaat wordt omgeleid. 

Via de Schotensteenweg richting Brecht, de Kapelstraat 
en Overbroek kan men terug de Sint-Jobsesteenweg 
bereiken.

• Om sluipverkeer op de Miksebaan te vermijden, zal deze 
straat tijdens de werken enkelrichting worden vanaf de 
Kerkendreef tot de Sint-Jobsesteenweg. Vanaf de Sint-
Jobsesteenweg zal het dus tijdelijk niet toegelaten zijn de 
Miksebaan in te rijden.

• Fietsers en voetgangers kunnen tijdens elke fase 
van de werken veilig passeren. Het fietspad aan de 
zijde waar niet gewerkt wordt, wordt tijdelijk een 
dubbelrichtingsfietspad.  
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ROEFELDAG
De jeugdraad van Brecht pakt uit met 

geweldig leuk nieuws: de Roefeldag maakt 
zijn comeback op zaterdag 19 mei 2018! 

De Roefeldag, dat klinkt bekend in de oren, 
werd dit niet al eens georganiseerd door de 

jeugdraad? Klopt, de laatste editie van de 
Roefeldag in Brecht dateert van 25 juni 2011. 

Wat je van de Roefeldag kan verwachten, legt 
de nieuwe voorzitter van de jeugdraad Nick 

Aernouts graag uit.

Nick, waarom wordt de Roefeldag na al die jaren 
terug georganiseerd? 
Nick: “Heel wat ouders en jongeren zullen zich 
de Roefeldag wellicht nog herinneren, mezelf 
inbegrepen. Als kind kwam ik naar de Roefeldag 
en later werkte ik als begeleider mee aan deze dag. 
Ik vond het altijd een heel leuk evenement. Na de 
laatste editie in 2011 werd beslist om met een nieuw 
concept te starten, namelijk de Buitenspeeldag. 
Gedurende de afgelopen zes jaar werd er echter 
meermaals door leden van de jeugdraad geopperd 
om toch opnieuw een Roefeldag te organiseren. De 
goesting was er zeker, binnen de jeugdraad en ook 
bij mezelf. Ik zette er mijn zinnen op en er werd een 



enthousiaste werkgroep 
opgericht met leden van 
de verschillende Brechtse 
jeugdverenigingen. 
Het groepsgebeuren, 
het samenwerken 
met verenigingen 
uit de verschillende 
deelgemeenten en het 
samen spelletjes spelen 
zijn slechts een paar van 
de elementen eigen aan 
de Roefeldag die we graag 
terug zien komen.”

Kunnen jullie al een tipje van 
de sluier oplichten over wat 
de Roefeldag dit jaar voor de 
kinderen in petto heeft?
Nick: “De werkgroep bokst 
een fantastische spelnamiddag 
in elkaar die zal bestaan uit 
2 uitdagende uitleefspelen 
die gebaseerd zijn op de 
gezelschapsspelen ‘Cluedo’ en 
‘Kolonisten van Catan’. Tijdens 
deze spelen zullen alle Brechtse 
kinderen van 6 tot 12 jaar zich 

naar hartelust kunnen uitleven. Ze zullen met z’n 
allen moeten samenwerken om het doel van het spel 
te bereiken. Deze editie wordt een onvergetelijk en 
spetterend feest vol uitdaging, plezier en vrienden!”

En we hebben gehoord dat jullie nog voor een 
speciale verrassing zorgen?
Nick: “Klopt, als slotact versierden we een optreden 
van de énige échte KetnetBand. En, het optreden is 
niet exclusief voor deelnemers aan de Roefeldag. 
Ook de iets oudere jeugd, mama’s, papa’s, broers, 
zussen, vrienden,… die graag meegenieten van de 
KetnetBand zijn heel erg welkom! Vanaf 17.00 uur 
neemt de KetnetBand ons podium in.” 

Voor wie de KetnetBand niet kent, wat mogen we 
van hen verwachten?
Nick: “De KetnetBand is de live band van Ketnet 
en is zonder twijfel de meest swingende kids-band 

van het land. Al meer dan 15 jaar touren ze door 
Vlaanderen en zetten ze elke tent of plein op zijn kop. 
Met meer dan 80 shows in 2017 mogen ze gerust 
de populairste band voor kids genoemd worden. 
De KetnetBand bestaat uit Charlotte en Sien (de 
Ketnetwrappers), Giovanni (bekend van Nachtwacht 
en Steracteur Sterartiest), Maureen (bekend van 
Helden) en Matthew (Ghost Rockers).”

Hoe zal de dag zelf eruit zien?
Nick: “We starten om 12.30 uur, dan worden alle 
kinderen in het Gemeentepark van Brecht verwacht. 
Om 17.00 uur begint de KetnetBand aan hun 
spetterend optreden en we sluiten af rond 18.15 uur. 
Wij hebben er al enorm veel goesting in!”

Hoe kunnen de kinderen zich inschrijven?
Nick:“Inschrijven kan via de dienst vrije tijd. Je 
surft naar www.brecht.be/roefeldag. Daar vind je 
de inschrijflink voor de Roefeldag. Inschrijven kan 
nog tot vrijdag 27 april, het inschrijvingsgeld van 4 
euro kan je meteen online betalen.. Er is ook vervoer 
voorzien vanuit Sint-Lenaarts en Sint-Job-in-‘t-Goor. 
Als je enkel wil komen kijken naar de KetnetBand 
hoef je je niet vooraf in te schrijven maar betaal je ter 
plaatse eveneens 4 euro."  

INFO www.brecht.be/roefeldag  JeugdraadBrecht of 
jeugdraadbrecht@gmail.com 
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JEUGDHUIS ’T BASTION  
OPENT EIGEN STEK IN BRECHT 

Jeugdhuis ’t Bastion was al een tijdje op zoek naar een nieuwe locatie. Toen de lokalen 
van het strijkatelier (parking voetbal Brecht) vrij kwamen, kwamen het gemeentebestuur 
en het bestuur van ’t Bastion overeen om het jeugdhuis daar onder te brengen. Zo hebben 
de jongeren na ’t Jop (Sint-Job-in-‘t-Goor) en Den Dijk (Sint-Lenaarts) ook in Brecht een 
jeugdhuis met een eigen lokaal. Een mooie nieuwe start voor ‘t Bastion, dat vindt ook Dries 
Janssen, voorzitter van het jeugdhuis. 

12

Een echte plaats voor de jeugd
Jeugdhuis ’t Bastion werd opgericht in februari 2012 en bestaat 
dus intussen al 6 jaar. Dries legt uit: “Het jeugdhuis is ontstaan 
omdat er in Brecht toen geen echte plaats was waar jongeren 
in het weekend naartoe kunnen om elkaar te ontmoeten en 
een plaats/café vinden dat zich specifiek richt op de Brechtse 
jeugd. Daarnaast geeft het jongeren natuurlijk vanuit de 
jeugdhuisstructuur de mogelijkheid om zelf ook evenementen te 
organiseren.”

Gezellig en karaktervol lokaal
In februari opende het jeugdhuis feestelijk haar nieuwe lokaal. 
Deze nieuwe locatie biedt tal van extra mogelijkheden voor het 
jeugdhuis. Dries vertelt: “In het verleden hadden we geen eigen 
locatie. We moesten dus zalen of ruimtes huren in Brecht om iets 
te kunnen organiseren. Wat een vooruitgang nu dus! De nieuwe 
locatie was nodig om een echte band te creëren met de Brechtse 
jeugd. Nu hebben we een vaste plek met vaste openingsuren. 
Ons huidig lokaal biedt trouwens veel mogelijkheden aangezien 
de locatie ervan dichtbij het centrum van Brecht ligt maar toch 
niet in het midden van een woonwijk. Daarnaast zijn we er, na het 
vele werk in het jeugdhuis, ook in geslaagd om er een gezellige 
en karaktervolle ruimte van te maken, met onder andere een 
voetbaltafel, darts en een goede geluidsinstallatie.” 

Vaste openingsuren 
Het jeugdhuis opent iedere 
vrijdagavond zijn deuren. 
Daarnaast organiseren ze 
verschillende evenementen die 
jaarlijks terugkeren: Blacklight 
Volleybaltornooi, Fifatornooi, 
Beurscafé, Beerpongtornooi 
en hun quiz. “Nu we een eigen 
locatie hebben, zullen we ook 
(thema)feestjes organiseren, 
zoals het ‘wheel of fortune’-
feestje,” vult Dries aan. “In eerste 
instantie richten we ons hiervoor 
trouwens op de Brechtse jeugd, 
maar ook jongeren van buiten 
Brecht zijn meer dan welkom!”

INFO Jeugdhuis ’t Bastion, Ambachtslaan 12,  
jeugdhuisbrecht@gmail.com, 
  Jeugdhuis ‘t Bastion –Brecht,  
lid worden kan via www.jhbastion.be
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BEKNOPT

Wie mag er gebruik 
maken van de 
gemeentelijke  
uitleendienst?

Bij de gemeentelijke uitleendienst kunnen 
enkel verenigingen en wijkcomités die 
aangesloten zijn bij een gemeentelijke 
adviesraad en Brechtse onderwijsinrichtin-
gen gebruik maken van de uitleendienst. 
De uitleendienst is dus niet bedoeld voor 
privaat gebruik of commerciële doeleinden.

Een lijst van de materialen vind je in 
het uitleenreglement op www.brecht.
be. Aanvragen moeten gebeuren via de 
dienst gebouwen. Meer informatie over de 
aanvraag, over het afhalen en terugbren-
gen van de materialen, de waarborgen en 
vergoedingen, alle uit te lenen materialen,... 
vind je in het uitleenreglement. 

Erkende verenigingen kunnen niet enkel 
materiaal uitlenen bij de gemeentelijke uit-
leendienst, ook de provinciale uitleendienst 
biedt tal van materialen aan.

INFO Gemeentelijke uitleendienst, Van Pulstraat 
15, 03 660 17 20 of dienst.gebouwen@brecht.be 

VRAGEN VAN DE
inwoners

INFO Provincale uitleendienst, Smekenstraat 61, 
2390 Malle, 03 312 80 18,  
uitleendienst@provincieantwerpen.be of  
www.provincieantwerpen.be 

REGISTREER JE VOOR HET 
ALARMERINGSSYSTEEM BE-ALERT 

Een grote brand, een overstroming of een 
stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze 
gemeente, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom 
kan onze gemeente gebruik maken van BE-Alert, een 
systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een 
noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

BE-Alert 
BE-Alert is een 
alarmeringssysteem 
waarmee de overheid 
jou verwittigt en de 
nodige instructies geeft 
bij een noodsituatie. 
Dankzij BE-Alert, kan 
een burgemeester, 
gouverneur of de Minister 
van Binnenlandse Zaken 
een bericht uitsturen 
naar iedereen waarop de 
noodsituatie impact heeft. 
Zo krijgen alle betrokken 

inwoners snel de nodige aanbevelingen (bv. ramen en deuren 
sluiten bij een brand). Je kan een BE-Alertbericht ontvangen 
via een sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn 
of een e-mail. 

Laat je waarschuwen, waar je ook bent 
Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren 
ontvangen. Een burgemeester, gouverneur of de Minister 
van Binnenlandse Zaken kan een alarm verzenden op basis 
van een adressenlijst. Daarom is het heel belangrijk dat je 
je inschrijft op Be-Alert. Je kan verschillende adressen en 
telefoonnummers (bijvoorbeeld ook van je werk) registreren. 
Je woont in Brecht en werkt in Brussel, Antwerpen,…? 
Registreer beide adressen en je blijft steeds op de hoogte.

Bij een grote noodsituatie, kan er ook een bericht worden 
uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die fysiek aanwezig 
is in die zone krijgt dan een sms. Zo kan je dus ook verwittigd 
worden als je een dagje aan zee bent of een uitstap maakt 
naar de zoo,….

Registreer je 
Je kan je heel gemakkelijk gratis registreren op www.be-alert.
be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. 
Schrijf je vandaag nog in!

INFO Dienst integrale veiligheid, Gemeentepark 1,  
03 660 25 58 of veiligheid@brecht.be
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Vacature:   
1 tijdelijke 
contractuele  
arbeid(st)er/
medewerk(st)er 
sporthal – 38/38 u 
Je staat in voor het klantvriendelijk onthaal 
van de gebruikers van sporthal ‘De Ring’ en 
houdt actief toezicht op de accommodatie 
en de gebruikers. Daarnaast help je de 
clubs met het opstellen/opbergen van de 
toestellen en sta je in voor het dagelijkse 
onderhoud van de sportzalen;
• je bent bereid om flexibel te werken in 

de week en in het weekend, zowel in 
de dag als ’s avonds;

• je toont verantwoordelijkheidszin en 
denkt oplossingsgericht;

• je communiceert vlot en je blijft ook in 
onverwachte situaties klantvriendelijk. 

De infobundel met vermelding van 
functiebeschrijving, toelatings- en 
aanwervingsvoorwaarden kan je 
bekomen bij het gemeentebestuur 
(personeelsdienst), Gemeentepark 1, 
2960 Brecht (03 317 17 72) of bekijken op 
www.brecht.be. 

De schriftelijke kandidaturen moeten, 
samen met een cv toekomen bij 
het college van burgemeester en 
schepenen, Gemeentepark 1, 2960 
Brecht en dit uiterlijk op 17 april 2018 
om 12.00 uur ’s middags (of via e-mail 
naar sollicitaties@brecht.be). Een recent 
uittreksel strafregister model 596/2 
(max. 3 maand oud) moet toekomen 
uiterlijk op 20 april om 12.00 uur ’s 
middags. De selectieproeven zullen 
plaatsvinden op maandag 23 april 2018 
tussen 16.00 en 20.00 uur in sporthal 
De Ring.

Kom je ook sporten in 
sporthal De Ring? 

De gemeente Brecht beschikt al meer dan 20 jaar over een 
gemeentelijke sporthal. Sporthal De Ring werd in het verleden 
steeds uitgebaat door een zelfstandige concessionaris die zowel het 
beheer van de cafetaria als de gehele sportruimte in handen nam. 
Maar, enkele maanden geleden kwam er abrupt en onverwacht een 
einde aan deze concessie. Omdat het niet mogelijk was om op korte 
termijn een nieuwe uitbater aan te duiden voor het gehele complex, 
koos de gemeente voor een alternatieve oplossing. 

Cafetaria 
De gemeente zocht en vond snel een nieuwe (doch tijdelijke) 
uitbater voor de cafetaria. Paul Melsen zal nog tot het einde van dit 
jaar instaan voor de uitbating van de cafetaria. De openingsuren 
van de cafetaria kan je terugvinden op de gemeentelijke website bij 
sporthal de Ring.

Online sporthal reserveren
Zo regelt de gemeentelijke sportdienst ondertussen de dagelijkse 
organisatie van de sportactiviteiten, reservaties. Wist je trouwens 
dat ook Brechtse inwoners gebruik kunnen maken van de sporthal? 
Heb je zin in een sportief avondje badminton onder vrienden, 
organiseer je misschien een familievolleybaltornooi of zoek je een 
zaal voor het sportieve verjaardagsfeestje van je energieke zoon/
dochter? Surf dan naar www.sportiefbrecht.be of contacteer de 
sportdienst voor meer informatie.

Sporthalmedewerkers
Als je de afgelopen weken de sporthal bezocht, dan kon je 
ongetwijfeld al kennis maken met enkele nieuwe vriendelijke 
gezichten. De gemeente stelde enkele sporthalmedewerkers 
(waaronder enkele Brechtse jobstudenten) aan die ’s avonds en 
in het weekend instaan voor het toezicht en onderhoud van de 
sportruimten. Maar ons team in nog niet compleet. We zoeken nog 
een extra sporthalmedewerker die ons kan helpen bij de organisatie 
in de sporthal. Misschien is dat wel iets voor jou?
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SOCIALE MEDISCHE EN  
PEDAGOGISCHE TOELAGE 
Gemeente Brecht voorziet jaarlijks een toelage 
van 210 euro voor volwassenen (medische) en 
kinderen (pedagogische) met een handicap. 

Volwassenen, woonachtig in Brecht en minstens 21 
jaar, moeten 1 van onderstaande tegemoetkomin-
gen bewijzen: 
• een inkomensvervangende tegemoetkoming of 

integratietegemoetkoming van de FOD Sociale 
Zekerheid (+ attest handicap) OF 

• een tegemoetkoming hulp aan bejaarden van de 
FOD Sociale Zekerheid (+ attest handicap) OF

• ziekte- en invaliditeitsuitkering van jouw mutua-
liteit (gedurende minstens 1 jaar). 

De pedagogische toelage voor kinderen wordt ver-
leend aan de ouder(s) of voogd die instaan voor de 
verzorging en de opvoeding van het kind. Het kind 
moet jonger zijn als 21 jaar en in Brecht wonen. Als 
bewijs wordt een kopie van de beslissing van het kin-
derbijslagfonds of de FOD Sociale Zekerheid gevraagd. 

Ben je sinds 1 januari 2018 op pensioen, en ontvang 
je geen invaliditeitsuitkering meer, dan vervalt ook 
je recht op de medische toelage. 

Begin april verstuurt de dienst welzijn een aan-
vraagformulier naar iedereen die reeds in 2017 een 
toelage heeft ontvangen. De toelage kan aange-
vraagd worden tot 15 juni 2018 en wordt uitbetaald 
in juli. Ontvang je echter de toelage nog niet en kom 
je in aanmerking? Neem dan contact op met Kris 
Van Dijck. Opgelet! Nu in de welzijnscampus.

INFO welzijnscampus Sociaal Huis, Gasthuisstraat 11, 03 
330 20 11 of kris.vandijck@brecht.be 

Personen met een attest van handicap (+21 
jaar) van onbepaalde duur moeten in 2018 geen 
aanvraag indienen. Aan de hand van de uitbeta-
lingen van 2017, zullen zij automatisch de toelage 
ontvangen in juli. Ontving je de toelage nog 
niet eerder (je bent bijvoorbeeld nieuw in onze 
gemeente), en bezit je een attest van onbepaalde 
duur, informeer je dan bij de welzijnscampus.  

Het Brechts jogcriterium 
in een nieuw jasje! 
Al enkele jaren slaan de organisatoren van de joggings 
in Brecht de handen in elkaar voor het Brechts 
jogcriterium. Maar het was tijd voor een make-over! 

Vier joggings in alle hoeken van onze gemeente
Het criterium bevat vier joggings die plaatsvinden op het 
grondgebied van Brecht. Nog straffer want we passeren 
alle uithoeken van onze gemeente. Het criterium passeert 
in Sint-Job-in’t-Goor, Sint-Lenaarts, Brecht-centrum 
en in Overbroek. Alle organisaties hebben alvast 1 ding 
gemeen: ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’!

Clara Fey Trail
De aftrap wordt dit jaar gegeven op vrijdagavond 
20 april door een gloednieuwe organisatie, de 
‘Clara Fey Trail’ in Sint-Job-in-‘t-Goor. Voor deze 
gelegenheid stippelden ze een verrassend parcours 
uit door hun gebouwen langs de historische setting, 

de architecturale parels, de serres, de nieuwbouw en 
klaslokalen… Meer info op blz. 25.

Heb je de smaak te pakken van het joggen, dan kan je op 
zondag 20 mei deelnemen aan de Kleipikkersrun in Sint-
Lenaarts. Er is op die dag heel wat de beleven want met 
Pinksteren is het altijd groot feest in Sint-Lenaarts met 
optredens, kermisattracties, ...

Noteer ook alvast de Brechtse stratenloop op je kalender. 
Die zal dit plaatsvinden op vrijdagavond 22 juni in Brecht. 
En tot slot is er ook nog de Nottebohm Run in Overbroek 
in september.

Criteriumkaart
Deelnemen aan het Brechts jogcriterium is volledig 
gratis. Je ontvangt een criteriumkaart, die je dan laat 
afstempelen bij de inschrijvingsbalie van de organisatie. 
Wanneer je minstens drie stempels verzamelt, kan je de 
kaart inruilen op de sportdienst voor een criteriumcadeau! 
Meer informatie over het Brechts jogcriterium en de 
organisaties kan je terugvinden via  
www.sportiefbrecht.be
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HOE VERKLEIN JE 
DE KANS OP EEN 
INBRAAK  
BIJ JE THUIS?

In 2017 werden er 479 woninginbraken 
geregistreerd in de volledige politiezone 

Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde, 
Zoersel). Je kan echter eenvoudige 

maatregelen nemen om de risico’s op 
inbraak te verminderen. Preventieadviseur 

Eddy Van Tichelt van Lokale Politie 
Voorkempen geeft 10 nuttige tips.

01 
DOE BEROEP OP EEN DIEFSTAL-
PREVENTIEADVISEUR
De politiezone Voorkempen biedt 
gratis advies aan om jouw woning 
goed te beveiligen. Zo'n advies 
noemt men ‘diefstalpreventieadvies’. 
Vaak volstaan enkele eenvoudige 
ingrepen aan je woning om de kans 
tot inbraak te verminderen. Indien 
je kiest voor dit advies, dan zal 
een diefstalpreventieadviseur van 
de politiezone Voorkempen bij je 
langskomen en tips geven om jouw 
woning, of je bouwplan, (nog) beter 
te beveiligen. 

02 
RAMEN EN DEUREN SLUITEN
Doe ramen en deuren altijd op slot, 
ook als je maar voor even afwezig 
bent. Laat je ramen niet op kiepstand 
staan, ook niet op de verdieping. 

03
BEWOONDE INDRUK 
Geef jouw woning een bewoonde 
indruk, zeker wanneer je met va-
kantie vertrekt. Vraag aan een buur 
of familielid om de brievenbus leeg 
te maken, het gras te maaien of de 
rolluiken op en af te laten.

04
FYSISCHE BEVEILIGINGS- 
MATERIAAL INSTALLEREN
Je kan de ramen en deuren van je wo-
ning verstevigen om het de inbreker 
zeer moeilijk te maken. Bijvoorbeeld:
• versterk jouw deuren met 

een veiligheidscilinder 
met kerntrekbeveiliging, 
veiligheidsbeslag, extra sloten…;

• plaats vergrendelbare 
raamkrukken op je ramen op  
voorwaarde dat er een goede 
vergrendeling/sluiting is. Zo niet, 
plaats je best een bijkomend slot;

• plaats beveiligde rolluiken 
(beveiligd tegen het omhoog 
duwen én uittrekken).
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05
ELEKTRONISCHE BEVEILIGINGSSYSTEMEN
Het plaatsen van een elektronisch veiligheidssysteem 
is alleen interessant als de woning al correct beveiligd 
is. Dit systeem vertraagt de inbreker immers niet, maar 
kan hem mogelijk wel afschrikken. Doe beroep op 
een erkende installateur om je te begeleiden. Vroeger 
werden alarmsystemen meestal enkel op het gelijkvloers 
geplaatst. De ‘moderne’ inbreker weet dat, dus hij 
heeft zijn werkwijze daarop afgestemd. Gelijkvloerse 
alarmsystemen worden dus best uitgebreid met 
sensoren op de ramen en eventuele terrasdeuren. Meer 
informatie over wettelijke verplichtingen rond alarmen 
vind je op www.police-on-web.be. 

06
WAARDEVOLLE SPULLEN VERSPREIDEN
Laat geen waardevolle voorwerpen in het zicht van 
iedereen rondslingeren. De inbreker probeert meestal 
meteen de slaapkamer en de badkamer te vinden. 
Dat zijn immers plaatsen waar meestal heel wat 
waardevolle zaken terug te vinden zijn: mensen blijven 
er hun juwelen, geld, waardepapieren… “verstoppen” 
tussen linnen, kledij, oude jassen of een handtas: een 
“verstopplaats” die inbrekers uiteraard ook kennen.

Hetzelfde geldt voor juwelenkistjes: een inbreker is met 
alles weg in slechts één graai. Maak het de inbreker liever 
wat moeilijker door waardevolle spullen te spreiden over 
verschillende plaatsen. 

Hou een inventaris bij van jouw waardevolle voorwerpen. 
Elektronische toestellen hebben een identificatieplaatje 
waarop merk, type maar ook het serienummer staat. Het 
serienummer is zeer belangrijk aangezien dit nummer 
uniek is voor jouw toestel. Voor andere zaken, zoals 
juwelen, siervoorwerpen, schilderijen… neem je best een 
foto met een meetlat erbij. Zo kan je achteraf bewijzen 
dat de teruggevonden zaken van jou zijn. 

07
AFWEZIGHEIDSTOEZICHT
Ga je op vakantie of ben je een tijdje niet thuis? Vraag 
dan bij voorkeur een week vooraf afwezigheidstoezicht 
aan en de Lokale Politie Voorkempen houdt een 
oogje in het zeil. Afwezigheidstoezicht is een gratis 
dienstverlening, het hele jaar door. De politie controleert 
dan je woning op onregelmatige tijdstippen. 

08
VERDACHTE GELUIDEN
Wanneer je thuis bent en je verdachte geluiden hoort, 
dan volstaat het meestal het licht aan te steken of lawaai 
te maken om de inbreker op de vlucht te doen slaan. Hij 
heeft er immers geen enkel belang bij om herkend te 
worden.

09
AANSLUITEN BIJ BIN
Een buurtinformatienetwerk is geen groepering van 
mensen die toezichtrondes houden of patrouilleren. Een 
BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen 
burgers in een bepaalde wijk en de lokale politie, dat tot 
doel heeft het algemeen veiligheidsgevoel te verhogen. In 
Brecht zijn er 13 gewone BIN’s actief en 3 BIN-Z’s (voor 
zelfstandigen). Meer informatie over deze BIN's kan je 
vinden op www.politievoorkempen.be (Buurt Informatie 
Netwerken). 

 10
BIJ INBRAAK, VERWITTIG DE POLITIE
Als je niet thuis was en bij je thuiskomst vaststelt dat 
er werd ingebroken, ga dan niet binnen, maar verwittig 
onmiddellijk de politie (eventueel bij een buur). Laat alles 
onaangeroerd en wacht op hun komst. 

Veiligheidsmonitor
De tweejaarlijkse veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging rond veiligheid die peilt naar het 
onveiligheidsgevoel van burgers, buurtproblemen, preventie, slachtofferschap en de kwaliteit van het 
politieoptreden. Het is een initiatief van de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de 
gemeente. Misschien werd jij wel geselecteerd (statistische toevalssteekproef) en ontvang je de papieren 
vragenlijst. Vul deze zeker in, de antwoorden worden anoniem verwerkt en de verzamelde informatie bevat 
waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid. 

INFO Politie Voorkempen, preventiedienst, Vaartdijk 15,  
03 210 40 00 of eddy.vantichelt@police.belgium.eu
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, 
ook in onze gemeente
Eind 2015 keurden de staats- en regeringsleiders van de 193 leden van de Verenigde Naties de 
‘Agenda voor duurzame ontwikkeling goed’. Alle landen zetten zich achter de nieuwe mondiale 
agenda, die bestaat uit 17 duurzame ontwikkelingdoelstellingen (of Sustainable Development Goals 
(SDG’s)). Noem het een ‘mondiale regeerverklaring’ of zoals premier Michel het uitdrukte ‘een 
kompas voor de komende 15 jaar’. 

Doelstellingen gericht op 
alle landen met duurzame 
ontwikkeling als uitgangspunt
Waar de Millenniumdoelen tot 
eind 2015 focusten op armoede-
bestrijding in ontwikkelingslanden, 
richten de duurzame ontwikke-
lingsdoelstellingen hun pijlen op 
álle landen met ‘duurzame ontwik-
keling’ als uitgangspunt. Daarnaast 
verbinden ze ook voor het eerst 
sociale, economische en ecologi-
sche uitdagingen.

In doelstelling 11 ‘duurzame 
steden en gemeenschappen’ 
wordt een duidelijke rol 
toebedeeld aan lokale besturen 
(stads- of gemeentebesturen), 
aangezien zij het dichtst bij 
de burger staan. In 2017 heeft 
de Brechtse gemeenteraad 
een engagementsverklaring 

ondertekend om de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen te 
integreren in het beleid. We hebben 
ondertussen niet stilgezeten en 
alle diensten en adviesraden 
van de gemeente hebben reeds 
voorstellen geformuleerd om de 
doelstellingen om te zetten in de 
praktijk. Op deze pagina vind je 
enkele voorbeelden van concrete 
acties.

Wist je dat jij een wereldburger 
bent?
Het universele karakter maakt de 
doelstellingen geen ver-van-mijn-
bed show. Draai je knop om en gooi 
alle clichés overboord! Alhoewel, 
ééntje hou je best in je achterhoofd: 
“begin bij jezelf”.

Samenaankoop muurisolatie
Zijn de muren van je woning niet of slechts beperkt 

geïsoleerd? In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 25% van de 
warmte door de muren. Indien je dak goed geïsoleerd is, is muurisolatie 
de volgende stap naar een lagere energiefactuur en meer comfort. 
De gemeente helpt je graag bij deze ingreep aan je woning, met het 
aanbieden van een voordelige groepsaankoop. Door samen de markt 
op te gaan, willen we goede voorwaarden voor een kwaliteitsvol 
aanbod bekomen. Infomoment: 22 mei om 19.00 uur in GC Jan vander 
Noot, Mudaeusstraat 9 of kijk op www.igean.be.
Deze actie draagt bij tot het behalen van doelstelling 7: betaalbare energie 
en doelstelling 13: klimaatactie 

Ecowijzer
De papieren versie van de 

Ecowijzer – de gids voor duurzaam 
en (h)eerlijk aankopen - kreeg een 
digitale update. Vanaf 5 mei vind je alle 
duurzame verkoopadressen in Brecht, 
Essen, Kalmthout en Wuustwezel op 
www.ecowijzer.be. In de volgende 
BrechtsNieuws lees je er meer over.
Deze actie past binnen doelstelling 12 
verantwoorde productie en consumptie

7 13 12
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 Curieuzeneuzen
Het gemeentebestuur doet mee 

aan ‘curieuzeneuzen’, een grootschalig 
onderzoek om de luchtkwaliteit in 
Vlaanderen in kaart te brengen. De 
resultaten zullen gebruikt worden om het 
beleid rond luchtkwaliteit vorm te geven.
Deze actie helpt om doelstelling 3: een goede 
gezondheid, te realiseren

Sociale toelage correctie diftar
Met de invoering van het Diftar systeem, ondervindt 

een bepaalde groep van onze gemeente een meerkost. Inwoners 
die omwille van een medische of therapeutische reden grote 
hoeveelheden verbanden en verzorgingsmateriaal nodig hebben, en 
personen die thuis palliatief verzorgd worden, hebben daarom recht 
op een toelage van de gemeente. Meer informatie vind je op pagina 
20 van dit infoblad. 
Deze actie past in het kader van doelstelling 1: armoede bestrijden

Gerinkel 
naar de 
winkel

Van zaterdag 5 mei tot 
en met 30 juni 2018 
organiseert Brecht 
i.s.m de deelnemende 
handelszaken de campagne 
“Gerinkel naar de Winkel”. 
Met deze campagne 
willen we klanten van de 
handelszaken in Brecht 
aanmoedigen om vaker 
met de fiets of te voet 
boodschappen te doen. 
Deze actie draagt bij tot het 
realiseren van duurzame 
ontwikkelingsdoelstelling 
11: duurzame steden en 
gemeenschappen

11

3 1

Alle straatlampen 
worden LED

De gemeente heeft dit jaar al voor 300 000 euro aan 
LED-lampen besteld. Hiermee besparen we jaarlijks  
38 000 euro op de elektriciteitsfactuur en vermijden 
we 40 ton CO2-uitstoot. Op 6 jaar tijd zullen alle 
straatlampen vervangen worden. Eerst vervangen 
we natuurlijk de oudste lampen. Deze bevinden zich 
voornamelijk op de grote verkeersassen. De werken 
starten in april.
Deze actie draagt bij tot het behalen van doelstellingen 9, 11 
en 13

9 11 13Samen tegen pesticiden
Pesticiden zijn schadelijk voor mens en 

milieu. Maak er deze lente eindelijk komaf mee! 
Breng ze op zaterdag 21 april 2018 binnen in het 
recyclagepark. In ruil ontvang je een handige 
voegenborstel (zolang de voorraad strekt). Meer 
informatie vind je op pagina 20 van dit infoblad. 
Deze actie draagt bij tot het behalen van doelstelling 15: 
beschermen van het leven op het land

15
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IN BRECHTBEKNOPT

TOELAGE SOCIALE CORRECTIE

INFO welzijnscampus Sociaal Huis, Gasthuisstraat 11,  
03 330 11 20 of kris.vandijck@brecht.be 

Tuinieren zonder pesticiden.  
Kleine daad, schoon resultaat! 

Met de invoering van het Diftar- 
systeem, sinds 2017, ondervindt een 
bepaalde groep inwoners van onze 
gemeente een meerkost. Brechtenaren 
die omwille van een medische of 

therapeutische reden grote hoeveelheden verbanden 
en verzorgingsmateriaal nodig hebben en personen die 
thuis palliatief verzorgd worden, hebben daarom recht 
op een toelage van de gemeente. 

Inwoners die gebruik maken van incontinentiemateriaal, 
chronische wondverzorging of een nierdialyse 
nodig hebben of sondevoeding krijgen, komen in 
aanmerking voor de jaarlijkse premie van 95 euro. 
Het gemeentebestuur wenst een sociaal beleid te 

voeren en dus een sociale correctie toe te kennen 
bij de inzameling van restafval van bovenstaande 
doelgroepen. 

Alle aandoeningen moeten bewezen worden aan 
de hand van een recent medisch attest. De attesten 
moeten uitgeschreven zijn in het jaar van de aanvraag, 
dus op datum van 2018. De toelage kan aangevraagd 
worden tot 30 november 2018. 

Kreeg je reeds in 2017 de toelage? Dan zal je 
automatisch een aanvraagformulier opgestuurd worden 
voor dit jaar. Ben je nieuw in de gemeente? Download 
dan het formulier op www.welzijnscampusbrecht.be. 

INFO EN TIPS www.mijngifvrijetuin.be,   vlaamsemilieumaatschappij 

Pesticiden zijn schadelijk voor mens en milieu. Maak er deze lente eindelijk komaf mee! Breng ze op zaterdag 
21 april 2018 binnen bij de recyclageparken. In ruil daarvoor ontvang je een handige voegenborstel (zolang de 
voorraad strekt).
 
Planten in de voegen van het terras 
of onkruid op het wandelpad in 
de tuin? We grijpen gemakshalve 
naar pesticiden die schadelijk zijn 
voor mens en milieu. Ze komen in 
onze waterlopen terecht en tasten 
het grondwater aan. Pesticiden 
bedreigen zo het water waaruit 
drinkwater gemaakt wordt. Daarom 

lanceert Igean samen met de 
Vlaamse Milieumaatschappij de 
actie ‘Kleine daad, schoon resultaat’ 
op zaterdag 21 april 2018.

Tips & tricks voor een gezonde tuin
Een tuin of terras onderhouden 
zonder schadelijke hulpmiddelen 
is perfect mogelijk. 53% van de 

Vlamingen doet dit al zonder 
pesticiden. Zo kan je bijvoorbeeld 
varens planten op schaduwrijke 
plaatsen in plaats van gras om 
mosvorming te vermijden. Door te 
vegen of te krabben kan je onkruid 
tussen je tegels verwijderen.
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Taking care of  
Flanders Fields -  
gratis klaprooszaad 
Tot eind 2018 leggen het Agentschap voor Natuur en Bos en Regio-
naal Landschap De Voorkempen de link tussen natuur en oorlog in het 
project 'Taking care of Flanders Fields'. Daarin staat de klaproos, het 
herdenkingssymbool van de Groote Oorlog, centraal. Dankzij die bloei-
ende klaproosvelden staan we stil bij wat 100 jaar geleden is gebeurd 
en belichten we de kracht van de natuur, die vanuit de vernieling nieuw 
leven doet ontstaan.

In 2017 zaaiden 73 partners samen met hun projecten en evenemen-
ten een gezamenlijke oppervlakte van 30,5 ha in. Steden, gemeenten, 
vzw’s, scholen, bedrijven, wijkcomités of jullie als inwoners kunnen ook 
dit jaar weer gratis klaprooszaad bestellen om braakliggende velden in 
te zaaien om de herinnering aan het einde van de Eerste Wereldoorlog 
levend te houden.

GRATIS  
JODIUMTABLETTEN

België telt vijf nucleaire sites, 
waarvan die in Doel het dichtst 
bij onze gemeente ligt. De kans 
op een ernstig nucleair ongeval 
op één van de sites is klein, maar 
niet onbestaande. Bij een nucleair 
ongeval kan er radioactief jodium 
vrijkomen. Jodiumtabletten bieden 
bescherming tegen het radioactief 
jodium. Daarom kan iedereen die 
binnen een straal van 100 kilometer 
van een kerncentrale woont 
(dat zijn alle inwoners van onze 
gemeente) bij de apotheek gratis 
jodiumtabletten afhalen. 

Voor wie?
• Al wie dichtbij een nucleaire 

installatie woont. Inwoners van 
Sint-Job-in-‘t-Goor (wonen 
in een zone van 20 kilometer 
rondom een nucleaire installatie) 
halen best jodiumtabletten in 
huis. 

• Al wie jonger dan 18 jaar is. Hoe 
jonger je bent, hoe kwetsbaarder 
je bent voor de gevolgen van 
radioactief jodium. 

Opgelet: Neem jodiumtabletten 
nooit op eigen initiatief in. Wacht op 
de aanbevelingen van de overheid. 
Voor personen ouder dan 40 is 
het innemen van jodiumtabletten 
vaak minder aangewezen. 
Jodiumtabletten verzadigen 
de schildklier, zodat deze geen 
radioactief jodium kan opnemen. 
Bij personen ouder dan 40 is de 
werking van de schildklier vaak 
ontregeld, waardoor de nadelen 
van het nemen van jodiumtabletten 
groter kunnen zijn dan de voordelen.

INFO www.nucleairrisico.be

INFO EN AANVRAGEN:  Agentschap voor Natuur en Bos, 
dominique.canniere@vlaanderen.be

Onkruidbeheersing dorpskern 
Sint-Lenaarts

Vanaf april tot en met september zal in de dorpskern van Sint-Lenaarts 
het onkruid op de verharding verwijderd worden. Tijdens de werken geldt 
een parkeerverbod. Uiteraard zal de aannemer bij het uitvoeren van zijn 
taken enkel gebruik maken van milieuvriendelijke technieken. 

Om onkruidgroei onder controle te krijgen en te houden, zal onderhoud 
plaatsvinden op maandag, dinsdag en woensdag van de weken 17, 20, 
23, 26, 30, 34 en 38. Tijdens de werkzaamheden zal er parkeerverbod 
gelden op: 
• maandag: in de zone rondom de kerk en de parkeervakken in de 

Tuinwijk;
• dinsdag: in de Dorpsstraat langs huisnummers 23 t/m 91;
• woensdag: in de Dorpsstraat langs de huisnummers 17 t/m 116.

INFO Groendienst, Van Pulstraat 17, 03 660 17 20 of groendienst@brecht.be



22

NET GEMIST

03 
FEB
2018

09 
FEB
2018

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

16  
FEB
2018

Met dertig kinderen en negentien leiders is de nieuwe 
jeugdbeweging Akabe Rafiki op zaterdag 3 februari stevig 
van start gegaan. Akabe is een vereniging voor kinderen en 
jongeren met een mentale of fysieke beperking. Zowel de 
kinderen, leiders als ouders zijn enthousiast. 

De leerlingen en kleuters van de 
basisscholen 't Groen, De Schakel en 

Leonardus in Sint-Lenaarts trokken op 
vrijdag 9 februari in carnavalstoet door het 

centrum van Sint-Lenaarts. 

Spektakel van de bovenste plank!  
Sprookjes Enzo: Incontri was op vrijdag 
16 februari te gast in de tuin van Couvreur 
in Brecht. Paraplu’s werden draaimolens 
van vuur, vuurslangen vlogen weg in het 
donker…
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De Brechtse kampioenen werden op zaterdag 
24 februari gehuldigd voor hun uitzonderlijke 

sportprestaties. Een dikke proficiat aan alle 
winnaars!

Sportbelofte: Julie Van den Bosch
Sportman: Geert Lauryssen

Sportvrouw: Karen Steurs
G-sporter: Eveline Van Looveren

Sportploeg: Antwerp U19 Girls (Royal Antwerp 
Hockey Club)

Een vol huis tijdens de openingsavond op 23 
februari van jeugdhuis 't Bastion in Brecht. 
't Bastion kan nu uitgroeien tot ‘place to be’ 
voor de Brechtse jeugd.

23 
FEB
2018

24  
FEB
2018

Op 1 maart ging de jaarlijkse Jeugdboekenmaand van start. Onder 
het thema ‘Eureka!’ stonden boeken over wetenschap en techniek 
de volledige maand maart in de kijker. Leerlingen uit verschillende 
scholen kwamen naar de bib om te ontdekken en te experimenteren. 

01 
MAART

2018

Herken jij ’t Centrum in Sint-Lenaarts nog op deze foto? Dit is één 
van de laatste foto's van het oude gebouw. De werken aan het 

nieuwe gebouw zijn volop aan de gang.

©
 Rani Poppe
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Rondrit voor wielertoeristen
Een rondrit van 65 km langs goed 
berijdbare en afgepijlde wegen. 

DATUM  zo. 01/04/18
UUR  van 08.00 tot 11.00 uur 
PRIJS  € 1,00
LOCATIE Kantine voetbal KFC Sint-Lenaarts, 
Houtstraat 4A
CONTACT WTC Mistral Bikers,  
www.mistralbikers.be

IN BRECHT

 

 

UUR van 09.00 tot 14.00 uur

LOCATIE Schoolstraat, Schoolplein, 
Lessiusstraat en Gemeenteplaats

CONTACT  Unizo Brecht, 0477 76 42 
91 of christine_vr@telenet.be

Brechtse  
Pasenmarkt

02 
APRIL

maandag

Zoals ieder jaar vindt op Paas-
maandag de Brechtse jaarmarkt 
plaats. Dit jaar zal deze extra 
bruisen!! Met plaatselijk talent, 
verenigingen, animatie, horeca, 
rommelmarkt, kermis, sfeer en nog 
veel meer.

NIEUW: Vang extra Pokémons 
tijdens Pasenmarkt in Brecht-cen-
trum. Toerisme Brecht zorgt voor 
3 uur ‘lure’plezier tussen 10.00 
en 13.00 uur op bestaande Poké-
monstops die vaak gelinkt zijn aan 
bezienswaardigheden.

Info: Toerisme Brecht, 03 660 28 30 
of toerisme@brecht.be of 
www.pokemongogo.nl/antwerpen/
pokemon-go-in-brecht

 

 

CONTACT  Jeugddienst Brecht,  
03 660 28 30 of  
www.jeugdwerkingbrecht.be

van 
03/04 
t.e.m. 
13/04

Paasvakantie: 
activiteiten en 
kampen jeugd
Tijdens de paasvakantie 
organiseert de jeugddienst tal van 
kampen en activiteiten. Inschrijven 
kan hiervoor via onderstaande 
website.

• di. 03/04 t.e.m. 06/04:  
paaskriebels (7-12 j)
• ma. 09/04 t.e.m. 13/04:  
circus en co (7-12 j)
• ma. 09/04 t.e.m. 13/04:  
clowns en acrobaten gezocht (4-6 j)
• ma. 09/04:  
Nijntje in het museum (4-6 j)
• di. 10/04:  
Hoe word ik een uitvinder? (6-12 j)
• do. 12/04:  
Rups Huppeldepups (4-6 j)
• vr. 13/04:  
Maak je eigen spiralentol (6-12 j)

Voorlezen in de bib
In de bibliotheek van Brecht en 
Sint-Job-in-'t-Goor worden leuke 
en spannende verhalen voorgelezen. 
Elke keer wordt er een toffe activiteit 
voorzien die bij het boek past.

DATUM  wo. 04/04 en wo. 18/04 
UUR  van 14.00 tot 15.00 uur
LOCATIE Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9 
of Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, Kerklei 2
CONTACT Bibliotheek, 03 330 12 80 of 
info@bibliotheekbrecht.be

Quiz van de jeugdraad
Algemene quiz voor jong en oud: alle 
thema's komen aan bod. Zin in een erg 
uitdagende quiz? Doe dan zeker mee! 
De beste ploegen krijgen leuke prijzen! 
Schrijf jouw ploeg (4 tot 6 personen) 
snel in. 

DATUM vrijdag 6 april 2018
UUR  van 19.30 tot 23.30 uur
PRIJS  € 10,00 (per ploeg)
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT  Jeugdraad Brecht, facebook: 
jeugdraad Brecht

Garageverkoop 
De bewoners van de Eester 
organiseren een derde garageverkoop 
in de schuur. 1 plaats met verschillende 
tweedehandspulletjes: speelgoed, strips, 
fietsjes, antiek, tuindecoratie, kledij, 
gereedschap,…

DATUM  zo. 08/04/18
UUR  van 10.00 tot 15.00 uur
LOCATIE t Schuur, Eester 17
CONTACT Gebuurte De Eester, 0472 57 82 18

Bloedinzameling
Een beetje van je eigen bloed afstaan 
duurt een half uurtje en het redt levens. 

DATUM  do. 12/04/18
UUR  van 17.30 tot 20.30 uur
LOCATIE zaal l'Artisjok, Dorpsstraat 48
CONTACT Rode Kruis Sint-Lenaarts,  
bloed@sint-lenaarts.rodekruis.be
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18 
APRIL

woensdag
Buitenspeeldag

Kom mee buiten spe-
len en sporten! Zowel 
in Sint-Lenaarts, 
Brecht als Sint-Job-in-
't-Goor kan je deelne-
men aan spectaculaire 
activiteiten. Je moet 
niet op voorhand 
inschrijven. Er is geen 
toezicht voorzien dus 
hou als ouder zeker 
een oogje in het zeil.

SINT-LENAARTS (thema superhelden): kantelmuur, minigolf 5 banen, 
stormbaan 15m, springkasteel en draailadders  
BRECHT (thema circus/kermis): zweefmolen, gekke fietsen, combo jungle, 
springkasteel circus
SINT-JOB-IN-'T-GOOR (thema western): handmatige rodeostier, storm-
baan 15m (klim- en glijgedeelte), pannakooi, springkasteel saloon, zakslaan  

Op alle locaties wordt dit aanbod nog aangevuld met grote spelen, gocarts 
en ander spelmateriaal. 

UUR van 14.00 tot 17.00 uur LOCATIE  
Brecht: Gemeentepark,  
Sint-Job-in-'t-Goor: Hoge 
Baan (achter Stekelbees), 
Sint-Lenaarts: achter KLJ-
lokaal

CONTACT  Jeugddienst 
Brecht, 03 660 28 30 of 
www.jeugdwerkingbrecht.be

Powerpoint
5 lessen over het programma 
PowerPoint.

DATUM  van 17/04 tot 22/05
UUR van 9.15 tot 12.00 uur
PRIJS  € 25,00 (5 lessen)
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18

Kinderen helpen bij verlies
Verdriet en verlies maken deel uit van 
het leven. En toch bereiden weinig 
mensen zich hierop voor. Zowel de 
rouwenden als de omgeving zitten 
met vragen: kunnen kleine kinderen 
de dood wel begrijpen? Moeten we 
kinderen niet beschermen tegen 
verdriet? Hoe kan je kinderen helpen 
een scheiding te verwerken? Manu 
Keirse geeft tijdens deze lezing 
antwoorden en inzichten. Zo kan 
je beter begrijpen wat kinderen met 
verdriet doormaken en leer je hoe je 
hen kan steunen.

DATUM  di. 17/04/18
UUR van 20.00 tot 22.00 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudeusstraat 9
CONTACT Opvoedingswinkel Zoersel,  
03 270 06 73 of huiszoersel@olo.be

Gezondheidswandeling
Begeleide wandeling rond 'Baan op 
SAS II'.

DATUM  wo. 18/04/18
UUR  van 13.30 tot 16.00 uur
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
hetsluisken@ocmwbrecht.be 

Clara Fey Trail
De Clara Fey Trail is een loop door 
de gebouwen van Clara Fey. Clara 
Fey en Jog 4 Fun stippelen voor jou 
een tocht uit langs de historische 
setting van het orthopedagogisch 
centrum, de architecturale parels van 
basisonderwijs Kristus Koning, de 
serres en de gebouwen van het BuSO 
(buitengewoon secundair onderwijs) 
alsook de nieuwbouw en klaslokalen 
van het BuBaO (buitengewoon 
basisonderwijs). Dit event vindt plaats 
over de twee campussen: campus 
Kristus Koning en campus Sint Rafaël. 
Parcours 6 km: lopers en wandelaars 
en parcours 3 km: rolstoelvriendelijk. 

DATUM  vr. 20/04/18
UUR van 17.30 tot 18.30 uur
PRIJS  € 4,00 (vooraf), € 6,00 (kassa)
LOCATIE OC Clara Fey, Bethaniënlei 5
CONTACT  Clara Fey, voorinschrijven via het 
formulier op http://clarafey.be/clarafeytrail
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Workshop Tipi Tent
Speelt jouw zoon of dochter deze 
zomer ook heerlijk in de tuin 
met de door jou zelfgemaakte 
tipi tent? Met een klein beetje 
fantasie en een beetje inspanning 
maak je zo een zomerse hut voor 
kleine én grote kinderen. Breng 
je eigen naaimachine mee. Stof 
kan je ter plaatse aankopen of zelf 
meebrengen.

DATUM  za. 05/05/18
UUR  om 09.00 uur
PRIJS  € 25,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst,  
03 660 28 30, cultuurdienst@brecht.be of 
www.gcbrecht.be

WORDT VERWACHT

Kerkconcert
K.H. De Eikel organiseert kerkconcert 
o.l.v. Renaat Deckers. 

DATUM za. 21/04/18
UUR om 20.00 uur
PRIJS  € 8,00
LOCATIE Sint-Michielskerk Brecht
CONTACT  Koninklijke Harmonie De Eikel, 
nuytemans@telenet.be

(Groot) ouder - kind yoga
Samen met je (klein)kind genieten en 
ontspannen. Op een speelse manier 
beleven we een yoga-avontuur met 
o.a. een aantal yogahoudingen, een 
verhaaltje, massage,... Ook voor de 
(groot)ouders is het leuk om zich nog 
eens helemaal kind te mogen voelen.

DATUM  zo. 22/04/18
UUR  van 09.10 uur
PRIJS  € 30,00 
LOCATIE De yogazolder, Kleipikker 11
CONTACT Sportdienst, 03 660 28 30,  
noortje.aernouts@brecht of  
www.sportiefbrecht.be

Infoavond  
DALTONonderwijs

Informatieavond over 
DALTONonderwijs.

DATUM  di. 24/04/18
UUR  om 19.00 uur
LOCATIE Basisschool In 't Groen, Leopoldstraat 15
CONTACT Daltonschool In 't groen,  
03 313 86 63, info@bs-intgroen.be of  
www.bs-intgroen.be

Cursus composteren
Alles wat je moet weten om 
succesvol te composteren, kom je 
te weten in de theorieles en de 2 
bijhorende praktijklessen. Alle info 
op en inschrijven via http://www.
brecht.be/cursus-composteren-en-
kringlooptuinieren.

DATUM  wo. 25/04, wo. 02/05 en wo. 06/06
UUR  van 20.00 tot 22.15 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudeusstraat 9
CONTACT Kringloopkrachten Brecht,  
www.brecht.be/kringlooptuin

Kapel Sessie #5:  
Frans Grapperhaus

De Nederlandse cellist Frans 
Grapperhaus heeft de mond vol over 
Bach. Meer nog: hij kan er niet over 
zwijgen. Zelfs niet als hij speelt. In 
zijn meeslepende voorstelling 'Ik wou 
dat ik twee hondjes was' wil Frans 
zijn fascinatie duidelijk maken aan 
zijn publiek. Uitleggen, overtuigen 
en inspireren. Muziek, woord en veel 
passie. Zoals de meester zelf. Geen 
bagatel, wel één en al Bach.

DATUM  wo. 25/04/18
UUR van 20.15 tot 22.00 uur
PRIJS  € 5,00 
LOCATIE Kapel Oude Klooster,  
Gasthuisstraat 42
CONTACT Cultuurdienst, 03 660 28 30, 
cultuurdienst@brecht.be of www.gcbrecht.be

Aromatherapie:  
jaarring lente

In de lentetijd is ons lichaam aan 
zuivering toe. Deze zuivering zorgt 
dat kwaaltjes, ten gevolge van onze 
ongezonde levensstijl zoals hoofdpijn, 
buikkrampen of allergieën, afnemen en 
we ons zo beter in ons vel gaan voelen.

DATUM  do. 26/04/18
UUR van 14.00 tot 16.00 uur en van  
20.00 tot 22.00 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
hetsluisken@ocmwbrecht.be 

Tabletcafé
Heb je een tablet of smartphone en wil 
je graag wat tips en trucs opdoen?

DATUM  vr. 27/04/18
UUR van 10.00 tot 12.00 uur
LOCATIE Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, 
Kerklei 2
CONTACT Bibliotheek, 03 330 12 80 of  
info@bibliotheekbrecht.



27

 

 

27 
APRIL
vrijdag

Radio Guga (try-out)

Radio Guga is de festival-
band rond maestroloog Guga 
Baul. Guga is een begenadigd 
stemmenimitator en weet uit 
die gave al langer charmante 
comedy te puren. Maar de 
maestroloog heeft nog andere 
pijlen op zijn boog. 

Geruggensteund door een 
fantastische liveband trekt 
Guga nu volledig de muzikale 
kaart. Je hebt geen budget, tijd 
of teletijdmachine nodig om 
concerten mee te maken van 
bijvoorbeeld Ozark Henry, 
Gorki, Mumford & Sons, No-
vastar, Bart Peeters, Das Pop, 
Clouseau, Adamo, Bob Marley, 
The Beatles, Elvis Presley, 
Gerard Lenorman, Stromae, 
Editors, Herman Van Veen of 
Arno. Radio Guga tovert ze 
allemaal schijnbaar moeiteloos op het podium. Voor ze de zomerfestivals 
gaan veroveren draait Radio Guga nog even warm in GC Brecht.

UUR om 20.15 uur
PRIJS € 16,00

LOCATIE  
gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9

CONTACT  Cultuurdienst, 
03 660 28 30, 
cultuurdienst@brecht.be of 
www.gcbrecht.be

Roefeldag
De Jeugdraad van Brecht pakt 
uit met geweldig leuk nieuws: de 
Roefeldag komt terug! Op zaterdag 
19 mei mogen alle kinderen uit 
onze gemeente van 6 tot 12 jaar 
(1ste - 6de leerjaar) zich volop 
uitleven. Een namiddag vol 
uitdagingen, spel, plezier, vrienden 
en de KetnetBand! 

DATUM za. 19/05/18
UUR  van 12.30 tot 18.15 uur
LOCATIE Gemeentepark Brecht
CONTACT Jeugdraad Brecht,  
www.brecht.be/roefeldag

Kleipikkersrun
Jezelf een sportieve boost geven 
tijdens Pinksteren kermis? 
Neem dan deel aan de zevende 
Kleipikkersrun, een stratenloop 
voor jong en oud! Voorinschrijving 
kan tot en met 9 mei 2018.

DATUM zo. 20/05/18
UUR  van 14.00 tot 18.00 uur
PRIJS  € 7,00 en € 3,00 (kinderen)
LOCATIE Vertrek en aankomst  
gbs De Schakel, Kerkstraat 1
CONTACT www.kleipikkersrun.be

WORDT VERWACHT

WIN WIN WIN 
We geven voor de Kapel Sessie op  

woensdag 25 april nog enkele vrijkaarten weg. 
Stuur een mailtje cultuurdienst@brecht.be met het 

antwoord op onze prijsvraag:

'In welk land werd  
Johan Sebastian Bach geboren?'

Deadline UiT-kalender mei: vrijdag 6 april 2018



Hoe zijn ze bij jouw terecht 
gekomen?
“Ik nam zelf het initiatief om mij 
kandidaat te stellen voor deze reis. 
Over de vluchtelingenproblematiek 
bestaan veel misvattingen. De reis 
moest ons de kans geven om dit 
belangrijk thema op een kritische en 
correcte manier te benaderen. Dat 
leek me interessant, als geëngageerde 
jongere wilde ik met mijn eigen ogen 
zien hoe vluchtelingen in kampen 
leven. Voorwaarde om mee te mogen, 
was dat elke leerling minstens 1.000 
euro inzamelde voor het goede doel. 
Hierbij heb ik steun gekregen van 
de gemeente Brecht, ik ontving 150 
euro via subsidies van de GROS, en 
mijn school Maris Stella Instituut in 
Oostmalle.” 

Wat verwachtte je vooraf van de 
reis?
“Ik had een  beetje schrik dat we als 
ramptoeristen bestempeld zouden 
worden. Dit was echter absoluut niet 
het geval. Ter voorbereiding op de reis 
hebben we trouwens ook een bezoek 
gebracht aan de vluchtelingenkampen 

in Duinkerke en Calais. We wisten dus 
wel wat ons te wachten stond.”

Wat zijn je indrukken na de reis? 
“De reis heeft een diepe indruk op 
mij nagelaten. Ik heb een andere, 
duistere, kant van Europa gezien die 
ik niet kende. Het eerste land dat we 
bezochten was Kroatië. In dit land was 
er bijvoorbeeld weinig bereidheid om 
vluchtelingen op te vangen. Er is veel 
politiegeweld tegenover vluchtelingen 
en de opvangplaatsen zijn er 
mensonwaardig.”

Jullie trokken rond door Europa? 
“Klopt, na ons bezoek aan Kroatië 
reisden we door naar Belgrado, Servië. 
Vluchtelingen die daar aankomen 
staan voor een gesloten grens. 
Honderden vluchtelingen, vooral 
Afghanen en Irakezen, zoeken er 
onderdak in leegstaande loodsen. 
Sommigen onder hen zijn al járen 
onderweg. Hun verhalen hebben mij 
diep geraakt. Maar wat mij het meest 
geraakt heeft, is de hoop die leeft 
bij deze mensen. Je zou denken dat 
hun situatie uitzichtloos is. Ze hopen 
echter op een betere toekomst voor 
zichzelf, maar vooral voor hun familie 
die achtergebleven is in hun thuisland. 
We hebben in één van de loodsen 
met hen liedjes gezongen aan het 

vuur. Onze volgende bestemming 
was Slovenië. Daar bezochten we de 
grens met Kroatië, die afgeschermd 
wordt door hoge bewaakte hekken 
met prikkeldraad. Heel bizar dat dit 
nog kan in Europa. We eindigden 
onze reis in Ventimiglia (Italië). In dat 
dorp tegen de Franse grens overleven 
meer dan tweehonderd mensen 
onder bruggen. Het was bizar dat wij 
er  gemakkelijk de grens met Italië 
en Frankrijk overstaken, maar de 
vluchtelingen niet. Als slot van onze 
reis hebben we er samen met de 
vluchtelingen een grote krijttekening 
gemaakt.”

Zijn er ook positieve dingen die je 
zijn bijgebleven?
“Absoluut, het is hoopgevend dat 
wij onderweg veel ‘changemakers’ 
ontmoetten: vrijwilligers, ngo’s en 
burgers die lokaal strijden voor 
een menswaardige opvang van 
vluchtelingen.” 

Wat gebeurt er nu met jullie 
ervaringen?
"Vanaf 20 april loopt er gedurende 4 
weken een fototentoonstelling over 
‘Road of Change’ in het fotomuseum 
in Antwerpen."

Vluchtelingwerk Vlaanderen organiseerde samen met 
Bond Zonder Naam een inleefreis ‘Road of Change’ rond het 
vluchtelingenthema. Veertien leerlingen en zes leerkrachten 
uit Vlaanderen trokken tijdens de krokusvakantie doorheen 
Europa langs plaatsen die een belangrijke rol spelen in het Europese 
asielverhaal. Eén van de veertien leerlingen was de 16-jarige Pieter Wilms uit 
Brecht. We stelden Pieter enkele vragen over deze bijzondere reis. 

Pieter in de voetsporen 
van vluchtelingen 

    B
RECHTENAAR IN BEELD

 

'We mogen niet vergeten  
dat het over mensen gaat.'

INFO  roadofchange of  
instagram.com/road_of_change


