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FELLE BRAND VERWOEST 60  
HECTARE VAN SCHIETVELD
Op donderdag 16 maart brak rond de middag een felle 
brand uit op het Schietveld. Alle hulpdiensten werden 
verwittigd en gingen meteen ter plaatsen. Kristine 
Van Bavel  (noodplanambtenaar) licht toe: “Kort na 

12 uur werd ook ik geïnformeerd 
over de brand. Bij ernstige 

incidenten word ik, naast de 
brandweer, politie, medische 
hulpverlening, logistieke 
steun en communicatie, ook 
meteen opgeroepen. Terwijl 

de hulpdiensten op het terrein 
de brand bestrijden, bekijken 

we samen met verschillende 
partijen welke bijkomende acties in de noodsituatie 
ondernomen moeten worden."

Het vuur op het Schietveld dreigde over te slaan 
naar de aanpalende bosstrook, maar zo’n 140-tal 
brandweerlieden uit Brecht en omliggende gemeenten 
konden dit met succes voorkomen. Kristine: “Rond 
15 uur had de brandweer de brand gelukkig onder 
controle. Het is telkens onvoorstelbaar hoe alle 
brandweermannen en –vrouwen helemaal tot 
het uiterste gaan om het vuur zo snel mogelijk te 
stoppen. Dat was een loodzware taak onder de eerste 
zonnestralen van 2017."

BEELDVERHAAL

Coverfoto: Dag van de buren 2016
© Jos Van Loo

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
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GEMEENTEHUIS WORDT  
GERENOVEERD EN UITGEBREID  

Het gemeentehuis van Brecht werd oorspronkelijk in 1848 gebouwd en in 1980 kreeg het zijn 
huidige functie. Toen telde onze gemeente nog zo’n 18.000 inwoners. Intussen zijn dat er bijna 

29.000 en zitten de gemeentediensten er echt krap behuisd. Daarom zal het gemeentehuis in het 
voorjaar van 2019 een grondige renovatie ondergaan met een uitbreiding. 

4
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Gemeente in groei
Gemeente- en OCMW-secretaris 
Annemie Marnef legt uit waarom 
een renovatie en uitbreiding nodig 
zijn: “Brecht is een gemeente 
in volle groei. Een toenemend 
aantal inwoners betekent ook 
meer nood aan personeel om 
een goede dienstverlening te 
kunnen afleveren. Bovendien 
kreeg het gemeentebestuur 
de voorbije decennia heel wat 
extra verplichtingen waarvoor 
extra gekwalificeerd personeel 
in dienst moest komen (onder 
andere milieu, duurzaamheid, ICT, 
communicatie).”

Dichte behuizing
“Om aan de noden van de huidige 
dienstverlening te voldoen, hebben 
we dus meer ruimte nodig,” 
legt Annemie uit. “We kunnen 
de inwoners momenteel niet 
goed ontvangen. Door de dichte 
behuizing is er onder andere een 
gebrek aan privacy. Sommige 
diensten zitten echt bijna op elkaars 
schoot en zijn slecht toegankelijk. 
Het gebouw is afgeleefd en 
beantwoordt niet aan normen qua 
energievriendelijkheid. Bovendien 
is er geen ruimte meer in het 
gebouw voor een vergaderzaal, 
archiefruimte en refter.” 

Ons doel: klantvriendelijke 
dienstverlening
De voorbereidingen zijn al 
gestart. Achter de schermen 
wordt er druk gewerkt aan de 
toekomstige dienstverlening in 
het vernieuwde gemeentehuis. 
Annemie Marnef licht toe: “In 
2016 startten we een aantal 
werkgroepen op met verschillende 
medewerkers van gemeente en 
OCMW om na te denken over 
onder andere klantvriendelijke 
dienstverlening, digitale werking, 
de verhuisbeweging,… De 
medewerkers zijn de beste 
ervaringsdeskundigen, hun 
expertise nemen we dus mee in 
heel het traject.”

Gemeente en OCMW integreren
Een eerste concrete verandering 
op de planning is de opstart van 
de Welzijnscampus. “Met de 
integratie van gemeente en OCMW 
voegen we deze twee organisaties 
samen. De Welzijnscampus 
wordt een plaats waar alle vragen 
en antwoorden rond welzijn 
samenkomen. Concreet wil dit 
zeggen dat de welzijnsconsulente 
en woonconsulente (nu in het 
gemeentehuis) verhuizen naar 
de Gasthuisstraat (nu nog 
OCMW) en dat je ook voor een 
pensioensaanvraag niet meer in 
het gemeentehuis zal moeten zijn. 
We willen de Brechtenaars dus 
zo goed mogelijk van dienst zijn 

door alle diensten te bundelen 
op één adres. De tijd dat het 
OCMW er enkel is voor de 
zwakkere in onze samenleving is 
voorbij. Of het nu om gezondheid, 
een pensioenaanvraag, 
juridische ondersteuning of 
gehandicaptenzorg gaat, er is 
in de toekomst één adres: de 
Welzijnscampus. Over de concrete 
timing verneem je later meer.

Af te leggen traject
De gemeentelijke diensten zullen 
tijdens de renovatie/uitbreiding 
van het gemeentehuis (voorjaar 
2019) tijdelijk verhuizen naar 
het voormalige politiekantoor 
(Venusstraat) en het gebouw 
van het OCMW. Daarover 
verneem je later meer info via de 
gemeentelijke kanalen.

TEAM 
VAN ARCHITECT 
EN AANNEMER
Voor de renovatie en 
uitbreiding van het 
gemeentehuis werken we 
met een DB-formule. DB 
staat voor ‘Design and Build’. 
Een architect en aannemer 
vormen samen een team. Ze 
dienen samen een offerte 
in en worden als team 
aangesteld om de werken uit 
te voeren. 
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Hoe zie je de toekomst van IKO Brecht als directeur?   
“Het filiaal in Brecht werd opgericht in het jaar 2000 
en heeft momenteel een 200-tal leerlingen. Dit aantal 
schommelt al een tiental jaren rond dit getal. De huidige 
leerlingen komen uit Brecht en omliggende dorpen 
waaronder Wuustwezel, Malle, Rijkevorsel, Zoersel, 
Brasschaat, Schoten, Pulderbos en Wernhout. Ik ben 
ervan overtuigd dat IKO-Brecht nog groeikansen in 
zich draagt. Zo is men in Brecht al vele jaren vragende 
partij voor de oprichting van een afdeling voor 
volwassenen. Dit was de voorbije jaren helaas niet 
mogelijk omwille van plaatsgebrek in het gebouw. 
Intussen is daar gelukkig verandering in gekomen! 
Van het gemeentebestuur kregen we de belofte dat er 
extra lokalen ter beschikking gesteld zullen worden, 
we kunnen nu dus starten met de nieuwe afdeling voor 
volwassenen.” 
  
Wat houdt deze afdeling voor volwassenen juist in? 
“Binnen de ‘afdeling middelbare graad’ richten we 
vanaf het schooljaar 2017-2018 een richting in voor 
volwassenen. Deze cursus/atelier krijgt de naam 

Luc Dockx is ondertussen bijna 3 jaar directeur van het IKO. Hij heeft dus al wat tijd 
gehad om zich in te werken en om zo voeling te krijgen met de volledige academie. Deze 
telt 1070 leerlingen die verdeeld zijn over de locaties in Hoogstraten, Meer, Meerle en 
Brecht. Wat de toekomstige plannen zijn met het IKO Brecht, legt directeur Luc Dockx 
ons graag uit.

IKO BRECHT START MET  
VOLWASSENENONDERWIJS
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‘kunstexploratie’. Het is een 
opleiding van twee jaar waarbij 
de cursisten één maal per week 
atelier volgen. Het is een afdeling 
waarin je als het ware een 
ontdekkingstocht maakt doorheen 
de kunstgeschiedenis en de 
kunstactualiteit. We bespreken 
hierbij allerlei kunststromingen 
en nieuwe media. De cursisten 
bezoeken tentoonstellingen 
en maken in het atelier heel 
wat creatieve oefeningen. Ze 
maken op deze manier kennis 
met een uitgebreid gamma van 
basistechnieken van verschillende 
kunstdisciplines zoals tekenen, 
schilderen, grafiek, boetseren 
assembleren,… De cursus 
kunstexploratie is dus een aanrader 
voor iedereen die zijn plastische 
vaardigheden wil ontwikkelen en 
voor wie een brede interesse heeft 
voor kunst in het algemeen. Het 
atelier kunstexploratie is daarom 
ook een prima voorbereiding  voor 
de ateliers van de hogere graad in 
Hoogstraten.”
  
Wanneer vindt deze cursus plaats 
en hoe kunnen geïnteresseerden 
inschrijven? 
“De lessen zullen starten in 
september, op dinsdagavond 
van 18.30 tot 22.00 uur. In het 
komende schooljaar zullen we ons 
moeten beperken tot maximaal 25 
cursisten. De daaropvolgende jaren 

kunnen we dit aantal stelselmatig 
verhogen. Inschrijven kan je vanaf 11 
juni in het secretariaat van de IKO-
hoofdafdeling in Hoogstraten. Je 
kan ook inschrijven tijdens de IKO-
tentoonstelling in Brecht op 17, 18 
en 21 juni. Bovendien kan je van 16 
augustus tot en met 16 september 
voor inschrijving ook terecht bij de 
cultuurdienst in Brecht. Verdere 
praktische info en tarieven vind je 
op de IKO-website: www.Iko-
dekunstacademie.be.” 
     
Welke extra troeven biedt het 
IKO voor kinderen, jongeren en 
volwassenen?   
“Het deeltijds kunstonderwijs, zoals 
we dat in het IKO aanbieden, mag 
beschouwd worden als een  unieke 
en waardevolle onderwijsvorm. We 
bieden kwalitatief kunstonderwijs 
aan voor mensen van alle 
leeftijdscategorieën. Kinderen, 
jongeren en volwassenen ontdekken 
er de mogelijkheden van hun 
creativiteit. Dit beperkt zich 
niet alleen tot het aanleren van 
technieken, dit gaat veel verder. 
De ontwikkeling van een creatieve 
houding draagt ook bij tot creatief 
denken en handelen op alle 
mogelijke vlakken. Een bagage voor 
het leven, zou ik zeggen.” 

TENTOONSTELLING 
‘THE MAKING OF’ – 
29/04 TOT 07/05
Op zaterdag 29 april openen 
enkele Brechtse IKO-
leerkrachten Vera Smeulders, 
Nancy Bastiaenssen, Elke 
Van Looy, Lien Vervoort en 
Veroniek Van Samang een 
groepstentoonstelling in de 
kapel. Het wordt een boeiende 
combinatie van verschillende 
kunstdisciplines, waaronder 
illustraties, tekeningen, grafisch 
werk, juwelen en schilderijen. 
Onder de titel van ‘The making 
of’ zal deze tentoonstelling 
een beeld geven van de 
veelzijdigheid van het team. 

De tentoonstelling vindt plaats 
telkens op zaterdag en zondag 
van 10.00 tot 16.00 uur en 
woensdag van 14.00 tot 18.00 
uur. Meer info vind je in de UiT-
kalender op blz. 23 

“In de nieuwe cursus ‘kunstexploitatie’ volgen  
volwassenen gedurende twee jaar wekelijks 1 atelier”

“Het aanbod voor kinderen  
en jongeren wijzigt niet.” 
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PRAKTISCH

Indien zich meer dan 30 kandidaten inschrijven, worden preselecties gehouden.
De infobundel met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen 
bij de personeelsdienst of via www.brecht.be/vacatures.
De schriftelijke kandidaturen moeten - samen met een cv, rijbewijs B en een recent uittreksel strafregister - 
toekomen bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1, 2960 Brecht en dit uiterlijk op  
18 april 2017 om 12.00 uur ‘s middags.

BEKNOPT
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'Kem het 
gevoel
De wildste geruchten doen de 
ronde, nu de opening van het 
'Kempuseum' (het vroegere 
Kempisch Museum) dichterbij 
komt. Is alle inboedel al 
geselecteerd? Is de haardplaats 
een filmruimte geworden? 
Misschien krijg je een 3D-bril op? 
Kan je nog wel via de voordeur 
naar binnen? Of moet je via 
een glazen piramide? Je krijgt 
in elk geval het gevoel dat niets 
hetzelfde zal blijven.

Welk gevoel heb jij? (wordt 
vervolgd ...)

WERKEN BIJ  
GEMEENTE BRECHT 
Het gemeentebestuur van Brecht is op zoek naar drie nieuwe 
medewerkers: een statutair diensthoofd wegendienst, een statutaire 
arbeid(st)er-schoonmaak en een contractuele geschoolde  
arbeid(st)er-gebouwen/klusjesman.

1 statutair diensthoofd wegendienst (B1-3) - 38/38
Je taken: 
• je bent verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de dienst wegen en 

staat daarbij in voor de planning, taakverdeling, gezamenlijke en individuele taken en 
resultaten van je team.  Je hebt oog voor veilig werken op de werkvloer;

• je volgt de coördinatie- en werfvergaderingen op bij wegen- en rioleringswerken 
uitgevoerd door derden en je staat in voor de opvolging, toezicht en controle bij 
openbare werken;

• je maakt herstelramingen op voor beschadiging aan het openbaar domein of 
ramingen voor werken in eigen beheer;

• je bent in het bezit van een bachelordiploma ;
• je hebt een rijbewijs B of behaalt dit binnen de proefperiode.

Aanleg werfreserve voor één jaar voor de functie van 
statutaire arbeid(st)er-schoonmaak (E1-3) – 19/38u
Je taken:
• je staat in voor de schoonmaak van de gemeentelijke gebouwen; 
• je hebt kennis van professionele schoonmaaktechnieken; 
• op basis van kennis/ervaring voer je je taken nauwkeurig uit, je hebt zin voor 

verantwoordelijkheid en bent een teamplayer.

1 contractuele geschoolde arbeid(st)er-gebouwen/
klusjesman (D1-3)  – 38/38u (met aanleg van een 
werfreserve van één jaar)
Je taken:
• je staat – samen met je collega’s – in voor het onderhoud en de herstelling van 

allerlei technische inrichtingen van de gemeentelijke gebouwen. Je zorgt voor de 
goede werking van de elektrische, sanitaire en verwarmingsinstallaties;

• je bent houder van een diploma/getuigschrift van minimum 3 jaar secundair 
onderwijs of gelijkwaardig;

• je bent houder van een rijbewijs B of behaalt dit binnen de proefperiode;
• je beschikt over een brede vakkennis, je hebt verantwoordelijkheidszin, oog voor 

veiligheid en je kan goed zelfstandig werken.

INFO Personeelsdienst, Gemeentepark 1, 03 317 17 72 of sollicitaties@brecht.be
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Muzikanten en bands gezocht 
voor nieuwe repetitieruimte 
Het gemeentebestuur heeft in jeugdhuis 't Jop, Kattenhoflaan 102D 
een ruimte ingericht waar Brechtse muzikanten en bands terecht 
kunnen om te repeteren. Zo kan je met je groep in alle rust regelmatig 
oefenen met degelijk materiaal aan een lage prijs.

Waaruit bestaat de repetitieruimte?
• een repetitielokaal van 7 meter op 6,6 meter;
• 10 bergruimtes.

Wat krijg je?
In de repetitieruimte is het volgende materiaal aanwezig:
• 2 microfoons  Shure;
• mengpaneel  Yamaha;
• zanginstallatie LD Dave met 2 active subs;
• drumstel  Pearl (5-delig);
• kabels die alles met elkaar verbinden.

Wie kan reserveren?
Enkel bands waarvan minstens één van de bandsleden in Brecht woont, 
komen in aanmerking. Muziekbands mogen een maximale bezetting 
hebben van 10 personen. 

Wat kan je reserveren en hoeveel kost dat?
De repetitieruimte kan worden gehuurd per dagdeel:
• ochtend van 10.00 tot 14.00 uur;
• namiddag van 14.00 tot 18.00 uur;
• avond van 18.00 tot 22.00 uur (niet op vrijdag- en zaterdagavond).
Per dagdeel wordt een huurprijs van 8 euro gevraagd. 

Een band kan het repetitielokaal ook huren per 3 maanden. Zij betalen 60 
euro voor maximum 12 blokken van vier uur. Bands die de ruimte boeken 
voor een periode van 3 maanden, beschikken over een sleutel. Bands die 
de repetitieruimte huren, kunnen gebruik maken van een opbergruimte 
(tenzij alle 10 de lockers al in gebruik zijn). In deze ruimte kan de band 
materialen opbergen die ze nodig hebben tijdens de repetitie.

INFO Jeugddienst, Gemeenteplaats 1, 03 660 28 30 of jeugddienst@brecht.be

Verhalen rond 2960
 
Brecht viert dit jaar 40 
jaar fusie. In het vorige 
informatieblad BrechtsNieuws 
van januari lanceerden we een 
oproep naar leuke verhalen 
rond  2960. We kregen enkele 
leuke anakdotes door. 

Bijna 25 
jaar geleden 
(op 23 april 
1992) werd 
Farah Boeckx 
geboren, 
haar ouders 
woonden toen 
in Lakvenheide. 
Farah woog 
exact 2960 
gram bij de geboorte. 

Eric Bartholomeeusen, fervente 
loper uit Sint-Lenaarts, nam 
in het jaar 2005 deel aan 60 
loopwedstrijden waarvan 
hij exact 29 eerste plaatsen 
behaalde. 
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WINKELEN ÉN WONEN IN  
AANGENAME OMGEVING

Als je door Brecht-centrum rijdt, merk je op dat er het een en ander 
verandert aan de invulling ervan. Het gemeentebestuur doet heel 

wat inspanningen om het wonen en winkelen in Brecht aangenaam 
te maken en houden. We vragen aan Tis Kolen (centrummanager 
voor Brecht) en Anya Hoefnagels (woonconsulente) welke acties 

ondernomen worden. 

WINKEL

BRECHT 
WONEN EN WINKELEN
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"Tis, in 2008 schreef jij samen met BRO de 
detailhandelsvisie voor de gemeente Brecht uit. 
Wat waren toen de belangrijkste conclusies?
Tis:”Brecht is een zeer snel groeiende en welvarende 
gemeente. Toch bleef het aantal winkels in Brecht 
achter ten opzichte van andere omliggende 
gemeenten. De afgelopen jaren werden er wel heel 
wat inspanningen gedaan om een aantrekkelijk 
plaatje te creëren voor geïnteresseerde handelaars 
zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van de 
Gemeenteplaats in Brecht, de Brugstraat in Sint-
Job-in-‘t-Goor, de komst van het station en de trein 
en nu recentelijk de aanleg van de nieuwe Ringweg. 
Bovendien werd in Sint-Lenaarts een overleg 
opgestart tussen de handelaars en de marktkramers, 
wat geleid heeft tot het ‘Marktgazetje’. Dit alles 
kadert in de visie die destijds werd opgesteld.”

Op welke manier probeer je winkels aan te trekken 
om zich in onze gemeente te vestigen?
Tis: ”Dit kan slechts door er eerst voor te zorgen 
dat er op bepaalde plaatsen winkelruimten 
mogen gebouwd worden. Een RUP (Ruimtelijke 
Uitvoeringsplan) bepaalt wat er in een gebied mag en 
niet mag. In zo’n RUP staat dus beschreven op welke 
plaatsen winkels zich mogen vestigen. In Sint-Job-in-
‘t-Goor is er zo recent het ‘RUP dorpsassen Sint-Job’ 
en in Brecht is er het ‘RUP Nollekensweg’ opgesteld. 
Op basis van die plannen zijn er reeds gesprekken 
geweest met verschillende winkels om hen de 
mogelijkheden toe te lichten.”

Waarom zijn er al wel winkels bijgekomen in Sint-
Job-in-‘t-Goor en nog niet in Brecht Centrum?
Tis: “In Sint-Job-in-‘t-Goor is intussen een mooi 
aaneengesloten geheel gecreëerd in de Handelslei, 
Frans De Meyerstraat en het eerste stuk van de 
Brugstraat. Winkeliers hebben snel ingezien dat hier 
mogelijkheden lagen. In Brecht ligt het iets moeilijker. 
Het centrum van Brecht is op vlak van eigendommen 
een zeer versnipperd gebied. Hier is het moeilijker 
om een groot perceel te creëren waarop verschillende 

winkels zich samen kunnen 
vestigen. Want winkels liggen nu 
eenmaal graag dicht bij elkaar.”

Het RUP Nollekensweg is recent aangepast. Wat zijn 
de plannen daar? 
Tis: “Via het RUP Nollekensweg is een perceel 
van ongeveer 1600m² voorzien, ter hoogte van de 
vroegere pastorij, waarop mogelijkheden zijn om 
bijvoorbeeld een supermarkt of andere winkel te 
vestigen. Naast deze supermarkt is er tevens een 
ruimte voorzien van circa 650 m² waar andere 
kleinere winkels gebouwd kunnen worden. Ook wordt 
voorzien in nieuwe parkeermogelijkheden. In dit 
gebied worden naast winkels ook woongelegenheden 
voorzien. Bovendien werd er ook gedacht aan de  
doorgang voor zowel gemotoriseerd verkeer als de 
zwakke weggebruiker. Dat deze locatie vlak bij de 
Biest en Gemeenteplaats gelegen is, is een pluspunt. 
De aansluiting met de reeds bestaande horecazaken 
en winkels past perfect. Bovendien zal door de 
opening van de Ringweg het zwaar verkeer uit dit 
gebied geweerd worden. Zo wordt Brecht-centrum 
een aangename omgeving om te winkelen én te 
wonen.”

“De afgelopen jaren werden er heel wat  
inspanningen gedaan om een aantrekkelijk plaatje 

te creëren voor geïnteresseerde handelaars.”

Anya, de ‘betonstop’ kwam de 
voorbije weken in het nieuws, 
hoe wordt er in Brecht rekening 
gehouden met dit principe? 

Anya Hoefnagels (woonconsulente): “De 
betonstop betekent concreet dat in de 
toekomst de open ruimte meer bewaakt zal 
worden. Dit heeft niet alleen te maken met de 
zorg voor het klimaat maar betekent ook dat 
er anders gebouwd zal worden: compacter, 
in andere vormen en nabij voorzieningen.
Zo ook in binnengebieden, dat zijn gebieden 
omringd door bebouwing. Een voorbeeld 
daarvan in onze gemeente is het RUP Lange 
Pad, een binnengebied ten noorden van het 
gemeentepark in Brecht-centrum. Wonen, 
winkelen, groen en zorgvoorzieningen liggen 
daar erg dicht bij elkaar. Er wordt momenteel 
onderzocht hoe die zaken daar gecombineerd 
kunnen worden zodat het daar aangenaam 
wonen is met alles binnen handbereik.



‘T CENTRUM IN SINT-LENAARTS 
WORDT VERNIEUWD

Het centrum in Sint-Lenaarts (Dorpsstraat 73) is aan vernieuwing toe. Dat signaal 
kreeg het gemeentebestuur meermaals  van de verenigingen en de gebruikers van het 
gebouw. Het volledige gebouw is gedateerd en niet meer afgestemd op de actuele 
behoeften van de verenigingen. Bovendien vormt het gebouw een lopende rekening 
op het vlak van energie. Zo zijn de gevelwanden niet geïsoleerd, laat de dakconstructie 
de plaatsing van bijvoorbeeld zonnepanelen niet toe en is ventilatie in het gebouw zo 
goed als onbestaande. 
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Dorpsstraat

Schets Architektenburo Jef Van Oevelen  - Zijgevel
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Architect en aannemer werken 
samen
Na dat duidelijk signaal van 
de gebruikers, startte het 
gemeentebestuur vorig jaar een 
procedure op om het gebouw te 
vernieuwen en opteerde voor een 
‘Design and Build’-formule om 
vorm te geven aan het project. 
De architect en de aannemer 
vormen samen een team, dienen 
één offerte in en worden als team 
aangesteld om de werken uit te 
voeren. Deze vorm van publieke 
en private samenwerking werkt 
vaak tijdsbesparend en biedt het 
voordeel dat de coördinatie bij een 
inschrijver ligt, die voldoende kaas 
heeft gegeten van projecten van 
dit formaat.

Twee inschrijvers dienden een 
offerte in voor deze opdracht, 

namelijk ‘B&R Development 
BVBA’ en ‘Van Roey Vastgoed 
NV’. Na onderhandeling 
besliste het gemeentebestuur 
om met ‘Van Roey Vastgoed 
NV’ in samenwerking met het 
‘architektenburo Jef Van Oevelen 
bvba’ in zee te gaan voor dit 
project. Om het hele project te 
kunnen realiseren voorziet het 
gemeentebestuur een bedrag van 
4.090.059 euro, wat uiteraard 
veel is, maar wel de garantie biedt 
dat dit gebouw voldoet aan de 
eisen van de verenigingen en de 
gebruikers…ook naar de toekomst 
toe en ook op het vlak van 
duurzaamheid.

Open huis
In het nieuwe gebouw 
zullen verschillende functies 
gecombineerd worden zodat 

er een open huis ontstaat. Het 
enige verschil met het huidige 
gebouw is dat ook de bibliotheek 
mee opgenomen wordt. Marie 
Geysen (cultuurdienst) vertelt: 
“Er zullen, naast de bib, net zoals 
nu een café, keuken, grote zaal, 
vergaderzalen en foyer in het 
gebouw komen. De activiteiten 
die momenteel in zaal ’t Centrum 
plaatsvinden, zoals toneel, 
kaarten, muziek en kooklessen, 
kunnen na de vernieuwing terug 
daar doorgaan. Ook activiteiten 
voor commercieel gebruik, zoals 
een lezing of een babyborrel, 
kunnen in de toekomst opnieuw 
georganiseerd worden in het 
nieuwe, moderne en toegankelijke 
gebouw.”

Fruithoflaan

Be
n 

 v
an
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e l

ock
 

“De bib zal op de eerste verdieping gehuisvest worden en krijgt een 
heus terras. Het integreren van de verschillende functies (cultuur, 

vergaderingen, dienstencentrum, het café,... ) creëert kansen. Ik kijk 
er erg naar uit om er een origineel leeszaalgedeelte in te richten. Wat 
snuisteren in onze tijdschriften met een koffietje op het terras van het 

café, dat zou toch geweldig zijn?!”

Ook het bibliotheekfiliaal van Sint-Lenaarts verhuist mee naar ’t Centrum. 
Ben Vandeloock (filiaalverantwoordelijke bib Sint-Lenaarts)  vertelt:
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Energieneutraal gebouw
Het gemeentebestuur had de wens om een energieneutraal gebouw te maken. In het 
concept dat voorligt, zal de energieprestatie dan ook tot nul herleid worden door de 
compactheid van de constructie en moderne technieken zoals een warmtepomp, 
zonnepanelen, ventilatie, airco,…

Planning
We streven volgende planning na:

1.   Opmaak plannen bouwvergunning 

2.   Aanvraag bouwvergunning juni 2017

3.   Start bouwwerkzaamheden najaar 2017

4.   Duurtijd werken +/- 1 jaar

Infomoment
Op een infomoment kan je meer vernemen over dit project. Marie (cultuurdienst) 
roept op: “Is jouw interesse gewekt? Wil jij meer weten over dit project? Je 
bent van harte welkom op het infomoment op dinsdag 2 mei 2017 in het 
huidige ’t Centrum in Sint-Lenaarts. Verenigingen, omwonenden en andere 
geïnteresseerden krijgen er een voorstelling van het concept en de plannen.”

Schets Architektenburo Jef Van Oevelen – Vooraanzicht gebouw Dorpsstraat

Nieuwe uitbater 
Het huidige ‘t Centrum wordt uitgebaat door een concessionaris. Momenteel is dit Vicky 
Braspenning. Zij is het aanspreekpunt voor de reservaties van de zalen en is verantwoordelijk 
voor het openen/sluiten van de zalen en het uitbaten van het café. Bij de start van de 
bouwwerkzaamheden zal deze uitbating stoppen en kan ‘t Centrum niet meer gebruikt 
worden. De start van de bouwwerken, en dus ook sluiting, hangt af van de termijn voor de 
bouwvergunning en zal vermoedelijk voor het najaar van 2017 zijn. Het toekomstige ‘t Centrum 
zal opnieuw beheerd worden door een concessionaris. De oproep naar geïnteresseerde 
kandidaten vindt volgend jaar plaats. Je leest er dan meer over in het informatieblad 
BrechtsNieuws.  

INFO Dienst vrije tijd, Gemeenteplaats 1, 
vrijetijd@brecht.be, 03 660 28 30 
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BRECHT ZOEKT  
TOFSTE BUURT VAN
Het concept van de Internationale Dag van de Buren is 
eenvoudig: elk jaar komen de mensen in verschillende landen 
op straat om hun buren te ontmoeten. Niet tijdens een groot 
feest of evenement, maar gewoon in de straat. En daar wil 
Brecht graag aan mee doen. Of tenminste, we zouden graag 
hebben dat ook jouw straat deelneemt.

Buren door het jaar...
Piep ook op andere momenten 
eens over het muurtje, wens je 
buren een goedendag en bouw 
mee aan een sterke buurt. 

• Wonen er veel kinderen in de 
buurt? Organiseer dan eens 
een 'speelstraat'.

• Pop-up café: één of meerdere 
avonden een cafeetje 
inrichten in de buurt.

• Dessertwandeling: stippel 
een korte wandeling uit in 
jullie buurt, motiveer 4 of 5 
vrijwilligers om een dessertje 
te maken dat ze ofwel bij 
hen thuis in de garage of 
in een tentje klaarmaken 
en aanbieden aan de 
wandelaars.

• Weggeef-pleintje, ruil-dag, 
garageverkoop, … 

• Facebookgroep van en voor 
de buurt.

Wees creatief en organiseer zelf 
activiteiten of initiatieven in jouw 
buurt of straat tijdens het jaar.

Bezorg ons je leukste, grappigste anekdote over je straat of gebuurt 
en overtuig ons waarom het gezellig vertoeven is in jouw buurt.

Het winnend gebuurt krijgt een cadeaubon ter waarde van 150 euro 
om samen met de buren een leuk feest te bouwen! Elk gebuurt 
dat deelneemt aan de wedstrijd, ontvangt gratis een feestpakket: 
feestversiering, Fairtrade fruitsap en Fairtrade chips. 

Inzendingen moeten voor 3 mei 2017 toekomen op dienst welzijn, 
Gemeenterpark 1 of via mail naar kris.vandijck@brecht.be.

DOE MEE

win win win
en

Vrijdag 26 mei vieren we ‘dag van de buren’. Het perfecte moment om 
jouw buurman/vrouw beter te leren kennen. Buurten worden leuker, 
socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten 
voor hun buurt.

Hoe ga je te werk? 
Spreek met je buren af om deel te nemen. Samenkomen kan je overal, 
zolang het maar ergens in de straat is: dit kan in een garage, een voor- 
of achtertuin, in een tent, op het voetpad of onder een boom,… De dag 
zelf, vrijdag 26 mei, zorg je ervoor dat iedereen zijn of haar eigen stoel 
meebrengt. Het is leuk als iedereen voor iets kleins zorgt voor te eten 
of te drinken. Grote voordeel is dat je vooraf niets moet klaarzetten en 
bovendien is alles ook opgeruimd wanneer iedereen weer vertrekt. Zet jij 
je stoeltje ook mee buiten?

BEKNOPT
 

  

buren

26 mei 2017
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Een goed idee? Maak 
het waar met Leader
LAAGDREMPELIGE  
SUBSIDIES VOOR HET  
PLATTELAND

Ben jij een plattelands onder-
nemer of ben je lid van een 
vereniging en heb jij voor onze 
gemeente of onze regio een goed 
idee rond één van de volgende 
thema’s: landbouw-en natuure-
ducatie, vrijwaren en ontwikkelen 
van de open ruimte of armoede 
en kwetsbaarheid op het plat-
teland? Dan kan LEADER jou 
daarbij helpen met een toelage 
tot maximaal 100.000 euro voor 
een periode van 2 jaar (goed voor 
maximaal 65% van de totale 
projectkost).

LEADER is een subsidieprogram-
ma dat speciaal is opgericht voor 
projecten op het platteland. Het 
wordt gefinancierd door Europa, 
Vlaanderen en de provincie Ant-
werpen. Voorwaarde is dat het 
project past binnen de doelstel-
lingen van het LEADER-gebied en 
dat je samenwerkt met meerdere 
lokale of regionale partners. 
Onze gemeente maakt deel uit 
van regio LEADER MarKAante 
Kempen+. Alle informatie, een 
paar goede voorbeelden en alle 
documenten om een projectaan-
vraag in te dienen kan je online 
vinden op www.leaderprovin-
cieantwerpen.be. Belangrijk is 
dat je je projectidee ten laatste 
op 2 mei 2017 inzendt om in 
aanmerking te kunnen komen 
voor deze projectoproep. 

INFO LEADER-secretariaat,  
Hooibeeksedijk 1, 2440 Geel,  
014 85 27 07 of  
platteland@provincieantwerpen.be, 
www.leaderprovincieantwerpen.be

Kan je bij de gemeente nog gratis 
rattenvergif afhalen?

Het gemeentebestuur besliste in 2016 om te stoppen 
met het gratis ter beschikking stellen van rattenvergif, 
zowel aan particulieren als professionelen. Heb jij last 
van een plaag? Dan kan je beroep doen op het ad-
vies van de milieu- of  duurzaamheidsambtenaar (zie 
contactgegevens onderaan) en/of de expertise van de 
gemeentelijke rattenvanger. Het vangen of verdelgen van 
ratten kan pas na preventie en toepassen van alternatie-
ve bestrijdingsmiddelen en laat je best over aan profes-
sionelen.

 
INFO Dienst duurzaamheid en milieu, Gemeentepark 1,  
03 660 25 69 of peter.budts@brecht.be, www.zonderisgezonder.be, 
www.provincieantwerpen.be

VRAGEN VAN DE
inwoners

Samen > Goed sorteren > Beter recycleren 

Laten we voor eens en altijd duidelijk zijn: in de glasbol wordt wit en gekleurd glas gescheiden. 
Want logisch sorteren is makkelijker recycleren!

Wit bij wit, 
kleur bij kleur, 
net zoals in de 
wasmachine!
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Meer fietsnetwerk, 
meer fietsplezier 

Groter, veiliger en aantrekkelijker: dat is het 
fietsnetwerk Kempen anno 2017. Daarvoor zorgen 
onder meer 100 kilometer nieuwe trajecten en 50 
extra knooppunten. Gemeenten, wegbeheerders, 
fietspeters én fietsers hielpen Toerisme Provincie 
Antwerpen bij deze kwaliteitscontrole.
Veiligheid en comfort

Bij de trajectverbeteringen stonden veiligheid en 
fietscomfort voorop. Op www.routedokter.be staan 
handige kaartjes met de belangrijkste wijzigingen, 
geordend per gemeente. Populaire routeplanners als 
www.fietsnet.be, www.routeyou.com, www.vlaan-
deren-fietsland.be, www.route.nl en www.falk.nl 
beschikken bovendien over de nieuwste data.

Fietskaart: informatie én inspiratie
De nieuwe fietskaart Kempen geeft een up-to-date 
overzicht van alle knooppunten en trajecten. Ook 
de langeafstandsroutes en doorsteken via de fiets-
ostrades staan erop. De twintig inrijpunten vormen 
evenveel prima vertrekplaatsen. De talloze attracties 
langs het netwerk - van bezoekerscentra tot uit-
kijktorens - maken van je tocht een belevingsvolle 
trip. Honger of dorst onderweg? De kaart vermeldt 
heel wat ‘lekkere’ haltes. De 180 ‘Fietsers Welkom’ 
horecazaken vergasten je op een streekbiertje en veel 
Kempense gezelligheid. 

INFO De fietskaart Kempen is te koop (9,95 euro) bij de  
dienst toerisme, Gemeenteplaats 1,  of dienst burgerzaken  
Sint-Job-in-'t-Goor, Kerklei 2

©ToerismeProvincieAntwerpen

SOCIALE MEDISCHE EN  
PEDAGOGISCHE TOELAGE 
De gemeente Brecht voorziet jaarlijks een toelage van 
210 euro voor volwassenen (medische) en kinderen 
(pedagogische) met een handicap. 

Volwassenen die in Brecht wonen en minstens 21 jaar 
zijn (toestand op 1 januari 2017), moeten 1 van onder-
staande attesten voorleggen:  
• attest handicap uitgereikt door de Federale Over-

heidsdienst Sociale Zekerheid + betalingsbewijs van 
tegemoetkoming OF

• attest ziekte- en invaliditeitsverzekering van min-
stens 66 %, gedurende minstens 1 jaar + betalings-
bewijs van uitkering OF

• attest arbeidsongevallen of fonds beroepsziekten 
van minstens 66 % + betalingsbewijs van uitkering. 

De pedagogische toelage voor kinderen wordt verleend 
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 op 1 januari 2017. Als be-
wijs wordt een kopie van de beslissing van het kinder-

bijslagfonds of de FOD Sociale Zekerheid (verhoogde 
kinderbijslag) gevraagd. 

Begin april verstuurt de dienst welzijn een aanvraag-
formulier naar iedereen die reeds in 2016 een toelage 
heeft ontvangen. De toelage kan aangevraagd worden 
voor 30 juni 2017 en wordt uitbetaald in juli. Ontvang 
jij de toelage nog niet en kom je wel in aanmerking? 
Neem dan contact op met Kris Van Dijck (contactgege-
vens onderaan).

INFO Dienst welzijn, Gemeentepark 1, Kris Van Dijck,  
03 660 25 88 of kris.vandijck@brecht.be

Ben je sinds 1 januari 2017 op pensioen, en 
ontvang je geen invaliditeitsuitkering meer, dan 
vervalt ook je recht op de medische toelage. 

Nieuw: personen met een attest van handicap  
(+ 21 jaar) van onbepaalde duur moeten in 2017 
geen aanvraag meer indienen. Aan de hand van de 
uitbetalingen van 2016, zullen zij automatisch de 
toelage ontvangen in juli. Ontving je nog niet eerder 
de toelage wegens bijvoorbeeld nieuw in onze ge-
meente en bezit je een attest van onbepaalde duur, 
informeer je dan bij dienst welzijn.
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NET GEMIST

Tijdens dit sportief feest werden Brechtse sporters gevierd die 
het afgelopen jaar een kampioenstitel behaalden. Naast het 

huldigen van de kampioenen en verdienstelijke sporters, werden 
er ook trofeeën uitgereikt in vijf verschillende categorieën.

Sportbelofte: Niels Uijtdewilligen (wielrennen/veldrijiden)
Sportman: William De Smet (zeilen)

Sportvrouw: Daniella Stegner (boogschieten)
Sportploeg: TC De Merel Heren (tennis)

G-Sporttrofee: Eveline Van Looveren (paardensport)

07 
JAN
2017

18 
FEB
2017

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

Tijdens deze workshop maakten de kinderen 
kennis met light graffiti. Dit is een techniek uit de 
fotografie waarbij tekeningen worden gemaakt 
door een licht met de hand te bewegen in een 
cameralens. Dit was het resultaat van de work-
shop!

28  
FEB
2017

De vrieskou hield de mensen niet tegen om op de 
eerste veilingdag van het Kempisch museum een bod te 
komen doen op een arsenaal huishoudgerief. Vooral de 
zogenaamde 'meidenkoffers', grote houten kisten, waren 
erg populair en ook een grote houten wieg viel in de smaak. 
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De hele maand maart stond in het teken van boeken- en 
leesplezier. Het thema van de jeugdboekenmaand 2017 
was MVX, je bent wie je bent. Ook in de bibliotheek van 

Brecht werd de jeugdboekenmaand uitgebreid gevierd. 
Verschillende klassen van verschillende scholen kwamen 

naar de bib om het affichespel te spelen. De leerlingen 
staan tijdens deze zoektocht stil bij de verschillen en 

gelijkenissen tussen jongens en meisjes. 

Ouders en kinderen maakten met blokken, stokken en doeken 
een magisch labyrint. Kinderen klauterden door, onder en over 
doeken om de verborgen schat te zoeken. 

14 
MAART

2017

1-31  
MAART

2017

09 
MAART

2017

Vanaf september start IKO met een afdeling voor volwassenen. Ter 
kennismaking organiseert de cultuurdienst creatieve workshops. Onder 
begeleiding van juf Veroniek experimenteren cursisten met verschillen-

de technieken en creëren zo hun eigen ‘expressief droomhuis’.

Enkele duizenden mensen overrompelden 
het gloednieuwe politiecommissariaat aan 
de Vaartdijk 15 tijdens de opendeur.

04 
MAART

2017
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Rommeldebommel… (3-6j) 
Overal zit muziek in. Wist je dat je met 
alle spullen muziek en geluid kan maken? 
We gaan luisteren en experimenteren 
met geluiden. Uiteindelijk maken we 
een klank- en luisterspel. Wat moet je 
zelf doen? Ga thuis op zoek naar drie 
voorwerpen waarvan jij vindt dat je 
er leuke geluiden mee kan maken. Dat 
worden onze rommelinstrumenten. 

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

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

DATUM  zo. 02/04/17
UUR  van 08.00 tot 11.00 uur 
PRIJS  € 1,00
LOCATIE 't Centrum, Dorpsstraat 73
CONTACT WTC Mistral Bikers,  
www.mistralbikers.be

Extra sessie - Dringend 
gezocht: Topdetectives! 
(6-12j)

Een golf van georganiseerde misdaad 
treft onze gemeente. Daarom roept onze 
burgemeester de beste speurneuzen uit de 
gemeente op om deze zaak op te lossen. 
Ben jij een echte Inspector Clouseau? 
Maak gebruik van spionage apparatuur, 
vingerafdrukken en sporenonderzoek en 
ontmasker de dader!

DATUM  wo. 05/04/17 
UUR  van 10.00 tot 12.30 uur
PRIJS  € 8,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Jeugddienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.jeugdwerkingbrecht.be

Paashockeystage
Voor beginners: leer op een leuke 
manier werken aan de basistechnieken 
van hockey, afwisselend met sport 
en spel. Gevorderden werken aan 
gespecialiseerde technieken en 
scherpen hun skills verder aan.

DATUM van 03/04 t.e.m. 07/04 
PRIJS  € 199,00
LOCATIE Terreinen RAHC, Ontspanningslaan 4
CONTACT  Royal Antwerp Hockey Club, 
www.rahc.be

IN BRECHT
Blijf in beweging,  
doe het veilig

Eén op drie ouderen 
valt minstens 
één keer per jaar. 
Soms met ernstige 
gevolgen voor de 
gezondheid en het 

sociaal leven. Dit vallen kunnen we 
echter voorkomen. Door voldoende 
te bewegen, veilig te handelen en de 
woning op een veilige manier in te 
richten. De gemeentelijke raad voor 
gezondheid en welzijn draagt zijn 
(financieel) steentje bij aan valpreventie 
en laat de valbus tot in Brecht komen. 
Een interactieve reizende voorstelling 
met nuttige tips en info voor 55-plussers 
om met kleine ingrepen valvrij door het 
leven te gaan. 
Tijdens de ‘week van de valpreventie’ 
kan je op de parking van De Kleine 
Kasteeltjes een gratis bezoek kunnen 
brengen aan de valbus. 

DATUM  do. 13/04/17
UUR  van 10.00 tot 17.00 uur
LOCATIE De Lalaingstraat 11
CONTACT  De Kleine Kasteeltjes,  
03 330 10 20

 

 

UUR van 08.00 tot 13.00 uur 
LOCATIE Schoolstraat, Schoolplein, 
Lessiusstraat, Gemeenteplaats
CONTACT  Inschrijven rommelmarkt:  
sylvia.vaneeckhoven@gmail.com of  
www.unizo.be/brecht of  
sabine.vaneester@brecht.be

Pasenkermis17 
APRIL

maandag

Jaarlijkse kermis met jaarmarkt, kinderrommelmarkt, boerenmarkt, auto-
salon, volksspelen, … Dit jaar organiseert Unizo Brecht geen wereldrecord-
poging maar een ecologische stunt. Hoe sterk moet je je lichaam inspannen 
om energie op te wekken? Op die vraag wil Unizo Brecht op paasmaandag 
een antwoord geven met behulp van een alternatieve triatlon. Fietsen, roei-
en en lopen zijn de drie sportieve activiteiten die de alternatieve triatlon 
zullen vormgeven.
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Buitenspeeldag
Kom dit jaar opnieuw buiten 
spelen! Zowel in Sint-Lenaarts, 
Brecht als Sint-Job-in-'t-Goor 
kan je deelnemen aan specta-
culaire activiteiten. Je moet niet 
op voorhand inschrijven. Er is 
geen toezicht voorzien dus hou 
als ouder zeker een oogje in 
het zeil.

Brecht: klimmuur, zeeslide, 
combo jungle en springkasteel

Sint-Lenaarts: rodeostier, 
stormbaan, pannakooi en 
springkasteel

Sint-Job-in-'t-Goor: stormbaan 
met berg, zweefmolen, draailad-
ders en springkasteel 

UUR van 13.00 tot 17.00 uur
LOCATIE  
Speelterreintje KLJ-lokaal  
Sint-Lenaarts
Gemeentepark Brecht
Grasterrein achter Stekelbees  
Sint-Job-in-'t-Goor
CONTACT  Jeugddienst Brecht,  
03 660 28 30 of  
www.jeugdwerkingbrecht.be

19 
APRIL

WOENSDAG

Aromatherapie bij dementie
Aromatherapie vermindert onrust bij 
ernstige dementie.

DATUM  do. 13/04/17
UUR van 14.00 tot 16.00 uur 
PRIJS  € 5,00
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
bartneefs@ocmwbrecht.be

Paasdrop en knuffelvliegen
Kom paaseitjes rapen, of laat je knuffel 
een magische vlucht beleven.

DATUM  za. 15/04/17 
UUR 14.00 uur
LOCATIE Vriesweg 1
CONTACT Modelluchtvaartclub De Condors, 
www.decondors.be

Workshop wandtapijt Cobra 
(i.s.m. IKO)

 De Cobra-artiesten schilderden 
niet alleen met dikke klodders verf. 
Ze boetseerden, assembleerden en 
maakten zelfs tekeningen in stof. 
Met kindertekeningen of onze eigen 
dromen als inspiratie maken we een 
assemblage in stof. Naai-ervaring is 
niet vereist. 

DATUM  do. 20/04/17
UUR  19.30 uur 
PRIJS  € 5,00 
LOCATIE IKO Kunstacademie, Gasthuisstraat 42
CONTACT Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 32 of www.gcbrecht.be

Cursus composteren
Deze cursus geeft een toelichting bij de 
grondbeginselen van het composteren. 
Wat wél en wat niet? In een vat, bak of 
hoop? Hoe zetten we het op - zetten we 
het om - hoe zeven we de compost? 

DATUM  do. 20/04/17
UUR van 20.00 tot 22.15 uur  
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Inschrijven via  
www.brecht.be/kringlooptuin

Bereken je ecologische 
voetafdruk

Hoeveel stukjes aarde heb jij nodig 
hebt om te leven? Waarom is de 
ecologische voetafdruk van de 
gemiddelde Belg zo groot? Aan de 
hand van een leuke en duidelijke 
presentatie kom je dit te weten. 
Daarna ga je in kleine groepjes aan 
de slag en ontdek je welke keuzes je 
eigen voetafdruk verkleinen. Ook je 
financiële voetafdruk vaart er wel bij! 
Een samenwerking tussen KVLV Sint-
Job-in-'t-Goor en ldc De Lindeboom!

DATUM do. 20/04/17
UUR van 19.30 tot 22.00 uur
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 
of liesbethvanmenxel@ocmwbrecht.be

Familiegroep dementie
Een korte voordracht rond het thema 
dementie. Na een pauze met een 
drankje gaan we met elkaar in gesprek 
over dit thema.

DATUM  do. 20/04/17
UUR  19.00 tot 21.00 uur
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
bartneefs@ocmwbrecht.be

Internet en email
Deze cursus belicht de beginselen van 
het internet: het leren surfen op het net 
en het aanmaken van een e-mailadres. 

DATUM  vr. 21/04/17
UUR  van 09.15 tot 12.00 uur 
PRIJS  € 25,00 (5 lessen)
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 
of liesbethvanmenxel@ocmwbrecht.be
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IN BRECHT
De processie gaat,  
Sint-Lenners op 't straat

Infoavond over de processie. Alles wat 
je nog niet weet over de processie in 
Sint-Lenaarts.

DATUM  vr. 21/04/17
UUR  19.30 uur 
LOCATIE Kerk Klein Veerle
CONTACT bartneefs@ocmwbrecht.be

Piano & friends on broadway
De leerlingen van Brecht zetten weer 
hun beste beentje voor tijdens een 
geweldige voorstelling piano & friends. 
Dit jaar zoeken ze de broadway-sfeer 
op. Kom dat zien!

DATUM  za. 22/04/17
UUR om 15.00 uur en 19.30 uur
PRIJS  € 5,00 
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Muziekacademie Brecht,  
03 641 60 20 of 
 info@muziekacademiemerksem.be

Piano &
Friends

on

Zaterdag 22 april 2017
voorstelling om 15u en 19u30
CC Jan vander Noot - 5 euro inkom
Reserveer je tickets vanaf 14 maart
op T 03 641 60 20 of info@academiemerksem.be

door pianoklassen Brecht onder leiding van Ann Verbraeken
met medewerking van Anna Gasparova, Nans De Haes, 
AMV leerlingen 1ste tot 4de jaar en de fluitklas van Luc Leys

www.academiemerksem.be
Academie Brecht

Gemeenteparkt 2,  2960 Brecht
T 03 317 17 71

Siertuin ten huize van
Volg je graag hoe een tuinplan wordt 
opgesteld? Krijg je graag zicht op de 
samenhang van planten en dieren in 
de tuin? Wil je te weten komen hoe je 

jouw siertuin of tuin meer ecologisch 
kunt aanleggen? Er zijn 5 tuineigenaars 
die we in groep gaan bezoeken. Bij elke 
van deze 5 deelnemers maken we onder 
deskundige begeleiding een plan op om 
de tuin ecologisch in te richten. 

DATUM  za. 22/04/17
UUR van 10.00 tot 12.00 uur 
PRIJS  € 40,00
LOCATIE Sint-Lenaarts
CONTACT Velt, 03 313 01 33 of  
info.noorderkempen@velt.be

Workshop Ouder & Kind:  
Poi Poink (4-8 j)

Op supergrote ballen gaan we springen, 
rollen, zitten en hangen, maar we 
kunnen er ook mee botsen, gooien en 
terug opvangen. We dansen met een 
reuzenballon in de lucht en met de Poi’s 
(een sok gevuld met een waterballon) leren 
we ‘the butterfly’ en ‘the wave’! Kom mee 
springen en dansen! Poink, poink...We 
werken steeds in duo bij deze workshops. 

DATUM  zo. 23/04/17
UUR van 10.00 tot 12.00 uur 
PRIJS  € 10,00
LOCATIE Basisschool De Sleutelbloem, 
Schoolplein 2
CONTACT Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 32 of www.gcbrecht.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokale Helden:  
Drie Bijzondere Gasten 
met Talent

UUR om 20.15 uur 
PRIJS € 5,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst Brecht, 03 660 28 
32 of www.gcbrecht.be

28 
APRIL
VRIJDAG

Op de tweede editie van 'Lokale Helden' nodigen we eigen lokale helden 
uit in het gemeenschapscentrum: Drie Bijzondere Gasten met Talent. Koen 
Vermeiren (Brecht), Gert Vervloet (Brecht) en Steven Mortiers (Halle-Zoer-
sel) leerden elkaar kennen bij de bijzondere scoutsgroep KrisKras Akabe in 
Halle-Zoersel. Daar traden ze bij speciale gelegenheden wel eens op voor 
de ouders van de leden. Vandaag brengen ze liedjes van allerlei genres, van 
schlagers en kleinkunst tot pop en rock. Hun repertoire telt al ongeveer 70 
liedjes. 

iPad
De iPad, iedereen heeft het erover en 
steeds meer mensen maken er gebruik 
van. Maar hoe werkt alles nu precies? 
Wat zijn 'apps' en hoe krijg je ze op je 
toestel? In deze cursus ga je zelf aan de 
slag met je iPad. We bekijken samen 
wat je iPad allemaal kan en hoe hij 
werkt. Nadien gaan we verder in op de 
'apps' en leren we je nog enkele 'tricks'.  

DATUM  ma. 24/04/17
UUR van 09.30 tot 12.00 uur 
PRIJS  € 25,00 (5 lessen)
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 
of liesbethvanmenxel@ocmwbrecht.be

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

DATUM ma. 24/04/17
UUR van 14.00 tot 16.00 uur 
PRIJS € 2,00
LOCATIE K. Brecht SK, Ambachtslaan 7
CONTACT Sportdienst, 03 660 28 30 of 
www.sportiefbrecht.be
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Opendeur 
brandweer
Attracties voor kinderen en 
demonstraties, rondritten met 
brandweerwagens, tuimelwagen, …

DATUM  zo. 14/05/17
UUR van 10.00 tot 18.00 uur
LOCATIE Brandweerpost  
Sint-Job-in-'t-Goor, Watertorenstraat 3
CONTACT Brandweer, 03 313 97 11

Het nieuwe natuur- 
beheerplan 

De integratie van het bos- en 
natuurdecreet is volop aan de gang. 
Hierbij doet het concept ‘geïntegreerd 
natuurbeheer’ zijn intrede. Dit houdt 
in dat voor alle natuurterreinen 
wordt gestreefd naar duurzaam 
beheer met een optimale invulling 
van de ecologische, de sociale en de 
economische functie en dit binnen de 
draagkracht van het gebied. Tijdens 
deze vorming gaan we concreet in op 
hoe een natuurbeheerplan opgebouwd 
wordt in de nieuwe stijl. Dit bekijken 
we aan de hand van het opgemaakte 
natuurbeheerplan voor de Hoofsweer 
in Brecht: we vergelijken de situatie 
op het terrein met het eigenlijke 
natuurbeheerplan voor het gebied.

DATUM vr. 28/04/17
UUR van 09.30 tot 16.30 uur 
PRIJS € 40,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Inverde, 02 658 24 84,  
info@inverde.be of www.inverde.be

Stickerverkoop Rode Kruis
Dit jaar zijn "De Kiekeboe's" jarig en 
helpen ze het Rode Kruis helpen. Het 
resultaat is dan ook een prachtige 
sticker die zeker in de smaak zal 
vallen. De verkoop van stickers is de 
belangrijkste bron van inkomsten voor 
de afdelingen van het Rode Kruis. 

DATUM van 28/04 tot 12/05
PRIJS € 5,00
LOCATIE Brecht, Sint-Lenaarts en  
Sint-Job-in-'t-Goor
CONTACT Rode Kruis afdelingen,  
www.rodekruis.be

Kerkconcert
K.H. De Eikel organiseert kerkconcert 
onder leiding van Renaat Deckers.

DATUM za. 29/04/17
UUR 20.00 uur 
PRIJS € 8,00
LOCATIE Sint-Michielskerk, Biest
CONTACT Koninklijke Harmonie De Eikel,  
03 313 86 87

Garageverkoop
Gezinsbond en KWB Sint-Job-in-'t-
Goor organiseren voor de negende keer 
een garageverkoop.

DATUM zo. 30/04/17
UUR van 10.00 tot 16.00 uur
LOCATIE Sint-Job-in-'t-Goor
CONTACT KWB Sint-Job-in-'t-Goor,  
info@kwbsintjob.be

 
 
 
 

The Making of …

UUR  za. en zo. van 10.00 tot 16.00 
uur • wo. van 14.00 tot 18.00 uur
LOCATIE Oud klooster, 
Gasthuisstraat 42
CONTACT  IKO Brecht,  
03 314 75 54 of info@iko-brecht.be

29/04 
tem 

07/05

De leerkrachten van het IKO stellen 
hun werk tentoon. Leerkachten: 
Veroniek Van Samang, Vera 
Smeulders, Nancy Bastiaenssen, 
Elke Van Looy en Lien Vervoort.

29/04 —
7/05/17
telkens op zaterdag 
en zondag van 10-16u
woensdag van 14-18u

VERONIEK VAN SAMANG
VERA SMEULDERS

NANCY BASTIAENSSEN
ELKE VAN LOOY
LIEN VERVOORT

De leerkrachten
van het IKO
stellen tentoon

Gasthuisstraat 42, 2960 Brecht

 Zie ook op blz. 6 en 7.



Hoe ben je met trailrunnen en 
ultraruns begonnen?
“Ik sport eigenlijk van kindsbeen 
af intensief (atletiek, tennis, 
judo,…). Enkele jaren nadat ik het 
competitiejudo voorgoed vaarwel 
had gezegd, ben ik terug beginnen 
lopen. Aanvankelijk liep ik maximum 
1 uur, tot mijn (loop)kamaraad vroeg 
om een marathon mee te lopen. Na 
mijn eerste marathon van Rotterdam 
(2011) wist ik al dat die afstand me 
niet goed lag. Ik vond een marathon te 
lang om heel snel te lopen en te kort 
om traag te lopen. Bovendien begon 
al die beton me snel te vervelen. We 
schreven ons kort daarna in voor een 
bescheiden trailloop in La Roche: een 
tocht van 25 km berg op en berg af 
door het slijk en door de prachtige 
natuur. De maanden nadien legden 
we onze lat steeds wat hoger en 
de eerste echte uitdaging kwam 
1,5 jaar later toen we de 60 km van 
Texel liepen, gevolgd door de Ecotrail 
Brussel van 83 km. Nog een jaartje 
later liepen we de eerste 100 km, de 
jaren die daarop volgen liepen we 
steeds langere afstanden.”

Wat was tot nu toe je hoogtepunt als 
ultraloper?
“Mijn hoogtepunt is ongetwijfeld 
de Marathon Des Sables 2016. 

Dat was een epische race van 257 
km door de Sahara. Niet alleen de 
extreme temperaturen en het mulle 
zand maakten het bijzonder zwaar, 
ook de loodzware rugzak van 10 kg, 
het slapen op de grond en eten van 
wat er in je rugzak zat, maakt het 
heel vermoeiend. Zo at ik slechts 
2400 calorieën per dag terwijl ik er 
makkelijk 6000 verbrandde.”

De vraag die iedereen je wel zal 
stellen: waarom?
“Het waarom is voor iedereen 
verschillend. Desondanks er ook 
podiumplaatsen zijn voor de eerste 3 
lopers, loopt 99% van de deelnemers 
uitsluitend voor en vooral  tegen 
zich zelf. Een ultrarun loop je niet 
met de benen maar wel met het 
hoofd. Het komt er vooral op aan 
gemotiveerd genoeg te zijn om 
boven de onvermijdelijke pijn en 
ongemakken uit te stijgen tijdens een 
lange wedstrijd. Sommige van die 
wedstrijden duren 15, 20 of zelfs  30 
uur en dan kom je, goed getraind of 
niet, automatisch op een punt dat je 
lichaam niet meer kan geven wat je 
nodig hebt. Je geest bepaalt dan hoe 
het verder verloopt. De ene dag lukt 
dat de andere helaas niet.”

Hoe zien jouw trainingen eruit? 
 “Hoeveel kilometers ik loop, hangt 
sterk af van de doelen waarvoor 
ik loop. Laat ons zeggen dat dit 
minimum 60 km is en maximum 
120 km per week. Ik heb voor elke 
soort training ook meerdere favoriete 
parcours in de wijde omgeving van 
Brecht. Mijn lange duurlopen gaan 
soms tot Zoersel, Hoogstraten, 
Wijnegem,...  Vaak laat ik me ’s 
ochtends ergens afzetten en loop ik 
via de wandelroutes naar huis. Zo ben 
ik al van Breda, Turnhout en tal van 
andere plaatsen naar huis gelopen.”

De stratenloop in Brecht op 25 juni is 
een ideale training voor jou?
“Deelnemen aan stratenloop is 
weeral een tijdje geleden, misschien 
loop ik dit jaar wel met mijn dochter 
mee. Al zal ik het rustig aan moeten 
doen want begin juli vertrek ik naar 
Andalusië om daar de El Andalus 
Trail te lopen: 230 km op 5 dagen bij 
temperaturen 45 graden.”

Wil je nog iets kwijt aan onze 
sportieve lezers?
“Alles is mogelijk zolang je het maar 
hard genoeg wil. Het menselijk 
lichaam kan veel meer dan wat onze 
moderne geest ons wil doen geloven.”

De sportieve 49-jarige Ronny Van Dessel uit Sint-Job-in-
't-Goor heeft al een 60-tal ultramarathons en Ultra trails 
gelopen. Ronny geeft ons een kijk op zijn leven als ultraloper 

Ultraloper Ronny Van 
Dessel loopt wedstrijden 
van 200 kilometer

    B
RECHTENAAR IN BEELD

 

OPROEP! 
Ken jij iemand die het verdient om hier als 'Brechtenaar in beeld' in de kijker te staan? Gaat jouw buurman bijvoorbeeld 
wekelijks inkopen doen voor zijn minder mobiele buurvrouw? Heeft jouw kind een bijzondere (sportieve) prestatie geleverd? 
Of zet jouw tante zich in voor de Brechtse kinderen in armoede? Laat het ons weten via communicatie@brecht.be en wie weet 
krijgt hij/zij hier de verdiende aandacht!


