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BRUG 10
Brug 10 over het kanaal Dessel-Schoten 
is sinds september gesloten voor al het 
verkeer. Begin april gaat de volledig nieuwe 
ophaalbrug opnieuw open voor het verkeer. 
Het principe van beurtelings  passeren voor 
het gemotoriseerd verkeer blijft behouden. 
Voetgangers en fietsers beschikken op de 
nieuwe brug wel over eigen ruimte.
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 Charlotte Beyers, Veldstraat 138 ,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
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Omar werkt al een tijdje als artikel 60'er bij 
Gekkoo vzw. Lees meer op blz. 14-15.
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WAAR VIND JE  
SLIMME CAMERA’S  

IN BRECHT?

Er zijn een aantal verschillende soorten slimme 
camera’s opgesteld in onze gemeente, allemaal 
met een verschillende functie: ANPR-netwerk, 
trajectcontrole en retro-actieve onderzoeken. We 
leggen het verschil even uit.

ANPR-netwerk
ANPR staat voor Automatic Number Plate 
Recognition en verwijst naar de inzet van intelligente 
camera's voor nummerplaatherkenning. De 
camera’s worden onder andere gebruikt om 

snelheidsovertredingen vast te stellen op basis van 
trajectcontrole, maar ook om geseinde, gestolen, niet-
gekeurde of niet-verzekerde voertuigen op te sporen.

Er is dus geen verschil tussen ANPR-camera’s 
en camera’s voor trajectcontrole (meten van 
de snelheid over langere afstand), maar de 
trajectcontroles zijn slechts een (klein) onderdeel 
van het ANPR-systeem. 

Je hebt het wellicht al opgemerkt: er staan verschillende ANPR-camera’s opgesteld langs de 
Brechtse wegen. Niet alle opgestelde camera’s hebben dezelfde functie. Wat zijn ze, waar hangen 
ze en wat zien ze juist? We onderzochten het voor jullie. 

© Lokale Politie Voorkempen
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Trajectcontrole
Een trajectcontrole werkt anders dan een standaard 
flitscamera. Het meet niet jouw snelheid op een 
enkel punt, maar berekent jouw gemiddelde 
snelheid tussen twee punten (twee ANPR-
camera’s). Bestuurders die een traject te snel 
afleggen, worden geverbaliseerd. Op volgende 
plaatsen in onze gemeente geldt trajectcontrole:

• Schotensteenweg (weg van Brecht naar Sint-
Job-in-‘t-Goor);

• Abdijlaan (weg van Brecht naar Schilde);

• Hoogstraatsebaan (weg van Sint-Lenaarts naar 
Hoogstraten);

• Bevrijdingsstraat (weg van Sint-Lenaarts naar 
Rijkevorsel);

• Brasschaatbaan (weg van Overbroek naar 
Brasschaat - in samenwerking met politiezone 
Brasschaat);

• Eikenlei (weg van Sint-Job-in-‘t-Goor naar 
Schoten - in samenwerking met politiezone 
Schoten); 

• Wuustwezelsesteenweg – Kampweg (weg van 
Brecht naar Wuustwezel - in samenwerking 
met politiezone Grens);

• Kloosterstraat-Sint-Lenaartseweg (weg van 
Sint-Lenaarts naar Loenhout - in samenwerking 
met de politiezone Grens);

• E19 tussen op- en afrit Sint-Job-in-'t-Goor en 
grens Nederland

• Sint-Jobsesteenweg (grondgebied Brasschaat - baan 
van Sint-Job-in-'t-Goor naar Maria-Ter-Heide)

Boetegeld naar verkeersveiligheid
De financiën die voortkomen uit de boetes 
van trajectcontroles en andere (mobiele) 
snelheidscontroles gaan naar de Vlaamse overheid. 
Daarvan gaat een deel naar de algemene staatskas 
en een deel naar het verkeersveiligheidsfonds. 
Deze laatsten zullen het geld opnieuw investeren 
in verkeersveiligheid, door bijvoorbeeld bijkomende 
trajectcontroles te plaatsen of om verbeteringen 
door te voeren aan de weginfrastructuur. Nog 
een deel wordt opnieuw verdeeld onder de lokale 
politiezones die op die manier ook extra kunnen 
investeren in verkeersveiligheid.

 
 
 
 
 

Retro-actieve onderzoeken
ANPR is een zeer belangrijk instrument voor 
retro-actieve onderzoeken. Op basis van, soms 
heel beperkte, gegevens kunnen - tot maximaal 
1 maand terug - gerichte opvragingen uitgevoerd 
worden. Een deel van een nummerplaat of zelfs 
een beschrijving van een voertuig of een opschrift 
kunnen voldoende zijn. 

Enkele voorbeelden:
• Een buurman ziet twee verdachte personen rond 

het huis van zijn buurvrouw. Aan de politie weet 
hij te vertellen dat het om een Volkswagen Polo 
ging. De kentekenplaat heeft hij niet kunnen lezen. 
Aan de hand van ANPR- 
camera's, kan het voertuig getraceerd worden. 
Het kan nadien ook worden onderschept en de 
verdachten kunnen worden geïdentificeerd.

• Bij een metaaldiefstal kan een getuige een foto 
nemen van het verdachte voertuig. Echter, omdat 
de foto vlug genomen werd, is de nummerplaat 
niet leesbaar. Via ANPR kan het voertuig toch 
worden geïdentificeerd en komt er een naam naar 
boven die in aanmerking kan komen als identiteit 
van de dader van de feiten.

• Een getuige van een woninginbraak kan een deel 
van de kentekenplaat opvangen en geeft deze 
door aan de politie. De gedeeltelijke info wordt 
in ANG (Algemene Nationale Gegevensbank) 
en ANPR gezet en enkele dagen later duikt het 
voertuig terug op op de camera's. Het voertuig 
kan worden onderschept en 3 verdachten worden 
gevat. Zij worden gelinkt aan verschillende 
woninginbraken, vereniging van misdadigers en 
feiten gelinkt aan de Antwerpse diamantsector. 
De verdachten zitten momenteel nog steeds vast.
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Slimme camera’s in Brecht
Waar vind je de slimme camera’s  
in onze gemeente? 

De wegen waar slimme camera’s werden 
geïnstalleerd, zijn strategisch gekozen door de 
Lokale Politie Voorkempen, in samenspraak met de 
gemeente. Zo willen we de veiligheid binnen de hele 
regio Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde, Zoersel) 
vergroten. We hopen uiteraard dat je jouw rijstijl en 
snelheid aanpast en dus gespaard blijft van boetes!

TrajectcontroleCamera
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INFO Lokale Politie Voorkempen, Vaartdijk 15, 03 210 40 00, 
www.politie.be/5355 

© Lokale Politie Voorkempen
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BEWEEGCOACH NOORTJE AERNOUTS LICHT TOE

Vind je het moeilijk om voldoende te bewegen? Zit je dagelijks 
uren aan een bureau gekluisterd? Kriebelt het om meer te 
bewegen maar weet je niet meteen hoe eraan te beginnen? 
Dan is de beweegcoach iets voor jou! Maak kennis met Noortje 
Aernouts.

Noortje, is het de bedoeling dat 
jouw cliënten ook zo sportief 
worden als jij?

“Neen, helemaal niet. Mijn doel is 
mensen, die om allerlei redenen 
niet voldoende bewegen, te helpen 
om opnieuw beweging te zoeken. 
Ik ben geen sportcoach of personal 
trainer. Ik probeer met motivatie, 
een duwtje in de rug of een 
helpende hand mee te werken aan 
een actiever dagelijks leven.”

Hoe komen mensen bij jou 
terecht?

“Het traject start altijd bij de 
huisarts. Na een gesprek kan hij/
zij een voorschrift maken voor 
‘bewegen op verwijzing’. Met dit 

voorschrift kunnen mensen bij mij 
terecht om een traject op te starten. 
Na een startgesprek maken we 
samen een beweegplan op voor 
de dagelijkse routine en gaan we 
eventueel op zoek naar mogelijke 
activiteiten. Na een aantal weken 
spreken we opnieuw af en bekijken 
we of het plan werkt. Eventueel 
schaven we het nog wat bij.”

Je werkt ook als sportconsulent 
bij de gemeente Brecht, is je job 
als beweegcoach daaraan gelinkt?

“De twee staan volledig los van 
elkaar, maar als sportconsulent ken 
ik het sport- en beweeglandschap 
in Brecht natuurlijk heel goed. Ik 
ken het activiteitenaanbod en kan 

dus ook heel snel inspelen op de 
vragen en noden van de mensen 
als ze bij mij komen. Een ideale 
combinatie dus.”

Je hebt ongetwijfeld een aantal 
tips om ons meer te doen 
bewegen?

“Je kan met kleine dingen al een 
groot verschil maken. Elke stap 
telt! Zo kan je bijvoorbeeld je auto 
net een beetje verder parkeren 
als je gaat werken of naar de 
winkel gaat. Ook kan je je kleine 
boodschappen een keer per week 
met de fiets doen in plaats van 
met de auto. Zet ook eens muziek 
op tijdens huishoudelijke taken, 
het zet je nog meer in beweging! 



www.bewegenopverwijzing.be

Wil ook jij 
meer bewegen?

Je huisarts helpt je verder!

“Ik doe zoveel mogelijk
zelf de boodschappen, 

op aanraden van mijn coach.
Zo kom ik aan mijn stappen én 

kom ik meer onder de mensen.”

Leo – 85 jaar

“Meer bewegen kan 
goedkoop, dicht bij huis en 
op verschillende manieren. 

Dat hee�  mijn coach 
mij doen inzien.”

Niki – 42 jaar

“Mijn coach
raadde wandelen aan. 

Mijn kinderen gaan mee en 
we vinden het echt leuk om 
samen meer te bewegen.”

Nathalie – 40 jaar

www.bewegenopverwijzing.be
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Ik raad de mensen ook altijd aan 
om lang stilzitten (bijvoorbeeld 
bij het tv kijken) zo veel mogelijk 
te vermijden. Je kan tijdens elk 
reclameblok even rechtstaan en 
naar het toilet gaan, de gordijnen 
sluiten, een glas water halen,…
Op het werk kan je ook van alles 
doen om af en toe te bewegen: 
neem de trap een keer per dag, ga 
langs bij je collega in plaats van 
te telefoneren, zet de fles water 
of je koffie een beetje verder van 
je bureau,…Ik vraag de mensen 
ook altijd zelf uit te kijken en 
beweegkansen op te zoeken. Vaak 
komen ze zelf ook met leuke tips!”

Handige tips, maar goeie voor- 
nemens sneuvelen vaak heel snel. 
Hoe houd je het beweegplan vol?

“Naar het einde van het traject 
probeer ik samen met de cliënten 
nieuwe actieve ‘gewoontes’ op te 
bouwen. Extra wandelingen, de auto 
verder parkeren, de trap nemen,… 
Bij de start proberen we hier echt 
vaste tijdstippen op te plakken, zodat 
dit op termijn geen extra opdracht 
meer is, maar een deel van de 
dagplanning. Structuur is hierin heel 
belangrijk, ik raad deelnemers dan 
ook altijd aan om nieuwe plannen 
telkens op hetzelfde moment in de 
agenda te zetten.”

Wat voor effect heeft die extra 
beweging?

“Mensen merken heel vaak na 
verloop van tijd dat ze positiever in 
het leven staan en dat dagelijkse 
taken vlotter gaan. Ik zeg vaak tegen 
deelnemers: de moeilijkste stap is 

de stap door de voordeur, daarna 
ben je vertrokken, en achteraf heb 
je een heerlijk voldaan en fit gevoel. 
De gezondheidseffecten worden op 
lange termijn ook duidelijk en ook 
dat motiveert deelnemers om het 
vol te houden. Vaak zien mensen 
zelf niet welke effecten de kleine 
bewegingsveranderingen al hebben.”

Hoe zorg je zelf voor meer 
beweging in je leven?

“Ik ben zelf heus geen 
topsportster, maar vind een 

 

gezond lichaam en voldoende 
beweging wel heel belangrijk. 
Ik heb thuis het geluk dat ik 
veel buiten kan werken op de 
boerderij, wat mij dagelijks in 
beweging zet. Daarnaast probeer 
ik 1 à 2 uur per week een actieve 
hobby voor mezelf te doen, 
tennis of gymnastiek. Op het 
werk staat mijn bureau in een 
hoge toren, waardoor ik veel 
trappen kan doen per dag, wat 
me ook veel stappen oplevert op 
mijn stappenteller (lacht)!”

 Praktisch
Voor wie?  Voor mensen die de hele dag zitten of  

 minder dan 30 minuten bewegen.

Hoe? Je huisarts verwijst je door.

Prijs? 5 euro per kwartier,  
 kansentarief 1 euro per kwartier.

Waar? Dienstencentrum Het Sluisken,  
 Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht.

INFO www.bewegenopverwijzing.be 
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WZC Sint-Maria zoekt via 
werfreserve een

CONTRACTUELE 
VERPLEEGKUNDIGE  
(bachelor C3-C4 of master BV1-BV3)  
Je taak:
door het uitvoeren van zorgende en verpleegkundige taken mee instaan 
voor een volwaardig thuismilieu voor de bewoners en hun familie.

Je functie:
• je levert gespecialiseerd advies met betrekking tot het specifieke 

domein van de verpleegkunde  
(bv. wondzorg, diabetes,...);

• je voert verpleegkundige en zorgkundige verstrekkingen uit bij de 
bewoners en je verleent technische assistentie aan collega’s;

• je verstrekt informatie aan de familie van de bewoner en bespreekt 
de gezondheidstoestand, alsook aan de medewerkers en andere 
hulpverleners;

• je voert het nodige administratieve werk uit.

De infobundel met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en 
aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen op de personeelsdienst. Je stelt 
je kandidaat uiterlijk op 31 december 2019 om 12.00 uur ’s middags bij 
de personeelsdienst, Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht of via personeel@
ocmwbrecht.be door een motivatiebrief, cv en kopie van het gevraagde 
diploma in te sturen. Daarnaast bezorg je een recent uittreksel strafregister 
(max. 3 maanden oud).

INFO Personeelsdienst OCMW, welzijnscampus, Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20,  
personeel@ocwmbrecht.be 

ZIE JIJ IETS VREEMD 
OF VERDACHT?  
MELD HET ONS!

We krijgen regelmatig 
meldingen over het 
vernielen van fietsen, 
zwerfvuil, hangjongeren, 
vernieling van aanplanting 
op openbaar terrein,… We 
wonen allemaal graag in 
een mooie, aantrekkelijke 
en propere gemeente, daar 
werken we samen aan! Onze 
gemeentelijke diensten zorgen 
en daar mee voor, door onder 
andere het onderhoud en de 
aanleg van openbaar groen, 
onderhoud van en langs 
openbare wegen,… 

Zorg jij mee voor respect voor 
het groen in onze gemeente? 
Zie je iets vreemd of verdacht, 
meld het ons!

INFO www.brecht.be  
(knop meldingen bovenaan), 
bij noodgevallen: Lokale politie 
Voorkempen, 112 
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Hoe vermijd ik overlast van kauwen?

Kauwen maken vaak nesten in een schoorsteen. Het zijn 
fanatieke nestbouwers: op enkele dagen tijd laden ze een 
voor hen te groot of te diep bevonden ruimte vol met 
stevige takken. Zo’n nest kan gigantische proporties aan-
nemen. Bij de eerste kou in het najaar, wanneer de haard 
wordt aangemaakt, kunnen de sterk verdroogde takken in 
de schouw vuur vatten, met een schouwbrand tot gevolg. 
Het nest kan bovendien een goede ventilatie verhinderen, 
wat kan leiden tot een CO-vergiftiging.

Om te verhinderen dat kauwen in schouwen van wonin-
gen broeden, worden de rookgaten best buiten de broed-
periode afgesloten met gaasdraad of met een metalen 
rooster (inox) met mazen van maximum 3 cm doormeter. 
Gaasdraad is echter geen oplossing op lange termijn: 
kauwen zijn erg inventief en kunnen de draad met hun 
sterke snavel loswrikken. Als kauwen toch de kans hebben 
gekregen een schouwnest te maken, wacht je best tot 
het einde van het broedseizoen (september - oktober) 
om het nestmateriaal te verwijderen. Dit werk laat je best 
over aan een professionele schoorsteenveger. Die kan dan 
meteen de schouw reinigen en onmiddellijk na de werken 
een rooster plaatsen.

VRAGEN VAN DE
inwoners

ZWARE REGENVAL 
ZOMER 2018  
ERKEND ALS RAMP
De overvloedige regenval die plaatsvond 
van 21 mei tot 10 juni 2018 in Brecht werd 
door de Vlaamse regering beschouwd als 
algemene ramp. Heb jij schade geleden 
(professioneel of particulier), dan kan je een 
aanvraag indienen bij de Vlaamse overheid 
om een financiële tegemoetkoming te 
krijgen. Dien je aanvraag ten laatste op 31 
mei 2019 in, bij voorkeur via het e-loket van 
de Vlaamse overheid. 

Alle info, de link naar het e-loket alsook 
de formulieren voor het indienen van de 
aanvraag, zijn beschikbaar op de website 
van het Vlaams rampenfonds: https://
overheid.vlaanderen.be/rampenfonds 

INFO Consulent integrale veiligheid,  
Kristine Van Bavel, 03 660 25 58 of  
kristine.vanbavel@brecht.be,  
Vlaams rampenfonds, 02 553 50 10 of 
rampenfonds@vlaanderen.be 



1414 Voor Gekkoo vzw betekende  
de sociale tewerkstelling  

een stap uit de vicieuze cirkel

Jeugdverblijf met 150 bedden in Brecht

Gekkoo vzw (vroeger Kindervreugd) is een Antwerpse 
jeugdwerkorganisatie die laagdrempelige vrijetijdsac-
tiviteiten organiseert én twee jeugdverblijven beheert. 
Één van deze verblijven is ‘Gekkoo Verblijf Spelen’ en is 
gelegen in Sint-Job-in-‘t-Goor (Staf Larochelaan). Dries 
(algemeen coördinator) vertelt: “Ons verblijf telt onge-
veer 150 bedden, douches, een groot domein, een uitge-
breide keuken, fietsverhuur… In de week ontvangen we 
heel wat scholen en in het weekend komen groepen of 
verenigingen logeren. In de schoolvakanties organiseren 
we zelf kampen of worden die door andere organisaties 
hier georganiseerd.” 

Uit de vicieuze cirkel

Enkele jaren geleden ging het beheer van de jeugdverblij-
ven over van Stad Antwerpen naar Gekkoo vzw. Dries: 
“Financieel werd dat voor ons een hele oefening. Het 
terrein had opfrissing nodig maar met het personeelsbe-
stand van toen was dat niet haalbaar. We zaten in een 
vicieuze cirkel: er kwam minder interesse in ons verblijf, 
er waren dus minder inkomsten waardoor uitbreiding 
van personeel geen optie was. De sociale tewerkstelling 
bracht voor ons echt de oplossing. Uiteraard brengt de 
sociale tewerkstelling qua begeleiding wat werk met 
zich mee, maar uiteindelijk konden we 1 iemand extra 
vast in dienst nemen, om zo 5 personen aan te nemen 
via sociale tewerkstelling. Dankzij de extra personeelsle-

Tom (technisch beheerder, rechts) is het aanspreekpunt voor Omar

Tewerkstelling met ‘artikel 60’ is een vorm van sociale tewerkstelling waarbij het OCMW een job bezorgt aan 
iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen. Gekkoo vzw werkt al enkele jaren met artikel 60'ers. We 

vragen aan Dries en Tom van Gekkoo wat hun ervaringen zijn.
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den zorgden we intussen voor wat 
noodzakelijke aanpassingen aan het 
terrein, waardoor de gebruikers meer 
tevreden zijn en de verhuur weer 
stijgt!”

Veel mogelijkheden

Zo’n 6 jaar geleden klopte Gekkoo 
aan bij het OCMW om kennis te 
maken met de sociale tewerkstel-
ling. Dries: “Oorspronkelijk hadden 
we via deze tewerkstelling enkel 
poetshulp in dienst. Intussen is het 
voor ons duidelijk geworden dat 
er véél meer mogelijkheden zijn! 
Onze werking in het verblijf is ook zo 
uitgebreid, dat we heel wat diverse 
taken hebben (keukenhulp, (groen)
onderhoud groot terrein, onderhoud 
gebouwen…). Zo is Omar intussen 
al een tijdje in dienst, hij zorgt voor 
de herstellingen aan de fietsen die 

groepen kunnen uitlenen, Jessy helpt 
met het poetsen van het domein en 
werkt mee in de keuken.”

Openbloeien

Naast de voltijdse hulp van Omar en 
Jessy, werkt Gekkoo nog met andere 
vormen van sociale tewerkstelling. 
Tom (technisch beheerder jeugdver-
blijven) vertelt: “Twee studenten die 
een traject van deeltijds leren volgen, 
helpen ons met het groenonder-
houd van het terrein. In de keuken 
is ook een student hulpkok actief. 
We werken hier dus met een heel 
divers team aan medewerkers, maar 
iedereen voelt zich thuis in de groep. 
We merken echt dat ook de artikel 
60'ers openbloeien en genieten van 

WAT IS  TEWERKSTELLING MET ARTIKEL 60? 

Wat?  Een vorm van sociale tewerkstelling waarbij het OCMW  
een job bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt  
is gestapt of gevallen. 

Doel?  De werknemer terug inschakelen in het ‘normale’  
arbeidsproces. 

Hoe?  Het OCMW is steeds juridische werkgever, er is dus een 
arbeidsovereenkomst tussen het OCMW en de werk-
nemer. Een bedrijf of organisatie is een derde werkgever. 
Onder hun gezag voert de werknemer zijn arbeidspres-
taties uit. Samen met het OCMW wordt de medewerker 
opgevolgd en regelmatig geëvalueerd. 

het werk, de nieuwe uitdagingen en 
verantwoordelijkheden. We komen 
samen met hen competenties te 
weten die ze zelf nog niet hadden 
ontdekt. Die capaciteiten kunnen 
met de nodige opleiding misschien 
wel zorgen voor een job op de ‘nor-
male’ arbeidsmarkt.” 

Sociale tewerkstelling kan ook in 
de privé

In onze gemeente zijn voorlopig 
enkel artikel 60'ers aan het werk in 
de sociale sector. Ook in de ‘norma-
le’ economie is tewerkstelling via 
artikel 60 mogelijk en interessant. 
Dries geeft nog enkele tips mee: “Wij 
bereiden het vast personeel telkens 
goed voor zodat hun verwachtingen 
juist liggen. De bedoeling is dat de 
nieuwe krachten hen zullen ontlas-
ten van taken. Welke taken dat juist 
zullen zijn, is altijd even af te wach-
ten omdat we die willen afstemmen 
met de capaciteiten en interesses 

van de werknemer. Bovendien geven 
we de artikel 60'ers even tijd om 
te wennen aan de nieuwe situatie. 
Belangrijk is dat we hen niet enkel 
integreren in hun job, maar zeker ook 
in de groep van collega’s en eventu-
eel in de taal. Onze ervaringen zijn 
zeker positief. Voor ondernemingen 
die geëngageerd zijn en op zoek naar 
werkkrachten, kunnen wij de sociale 
tewerkstelling dus zeker aanraden.” 

www.gekkoo.be

INFO OCMW Brecht, Charlotte Bartholomeeusen, 03 330 11 20 

Drie
s (

alg
emeen coördinator van Gekkoo vzw) en Tom zijn enorm enthousiast over de sam

enw
erking m

et artikel 60

“Ik heb al veel bijgeleerd sinds  
ik hier werk”
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Warme maaltijden  
in de dienstencentra
Ondervind jij soms ook moeilijkheden met het zelf bereiden van 
maaltijden? Of ben je het beu om thuis alleen te moeten eten? Dan ben 
je iedere weekdag rond 12.00 uur welkom in onze dienstencentra (Het 
Sluisken in Brecht én in De Lindeboom in Sint-Job-in-‘t-Goor) om er te 
genieten van een heerlijk maaltijd. 

Schuif je benen onder tafel, geniet van het aangename gezelschap en 
onze vrijwillige medewerkers zullen je met een glimlach een voor-, 
hoofd- en nagerecht serveren. De kostprijs bedraagt 7 euro. 

Vzw’s moeten zich registreren 
in UBO-register
Om witwas en het financieren van terrorisme te 
voorkomen, wil de federale overheid weten wie er achter 
rechtspersonen en andere juridische constructies schuilgaat. 
Vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen 
hebben nog tijd tot 30 september 2019 om hun uiteindelijke 
begunstigden te registreren. Lees hierover meer op  
https://financien.belgium.be/nl/ubo-register.

Inspraak- en 
infovergadering weg- 
en rioleringswerken 
Rommersheide

Begin 2020 vinden de weg- en 
rioleringswerken (vierde fase) in 
Rommersheide plaats. Ingrijpende 
werken waarvoor in februari alle 
bewoners van dit gebied een eerste 
keer uitgenodigd werden op een 
inspraak – en infovergadering 
over deze werken. Zo kregen de 
aanwezigen de mogelijkheid om 
aan de hand van een formulier hun 
voorkeur / menig te geven over 
bijvoorbeeld het soort bomen dat 
aangeplant zal worden, het materiaal 
van de straat (asfalt of klinkers), 
verkeersremmers… Alle gegevens en 
opmerkingen worden verwerkt en 
bekeken bij de definitieve plannen 
van de betrokken straten.

INFO Dienstencentrum De Lindeboom, Kerklei 18a (Sint-Job-in-‘t-Goor),  
03 667 14 00 of delindeboom@ocmwbrecht.be, dienstencentrum Het Sluisken,  
welzijnscampus, Gassthuisstraat 11, 03 330 11 20 of hetsluisken@ocmwbrecht.be 

PARTICIPATIEinw
oners



VERKIEZINGEN 26 MEI 2019
Op zondag 26 mei 2019 vinden de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de federale Kamer 
en het Vlaams Parlement plaats. De stembureaus zijn open van 08.00 tot 16.00 uur.

Stemmen per volmacht
In België is deelname aan de stemming verplicht. 
Indien je niet kan gaan stemmen, kan je toch je stem 
uitbrengen door volmacht te geven aan een andere 
kiezer. Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere 
Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-
Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan 
een niet-Belgische kiezer een volmacht geven. De 
volmachtkrijger mag slechts één volmacht hebben. 
Het volmachtformulier is te bekomen op de dienst 
burgerzaken of kan je downloaden van onze website.

Je kan volmacht geven in volgende gevallen:
• je kan om medische redenen niet zelf gaan stemmen 

(bewijzen met een doktersattest);
• omwille van beroeps- of dienstredenen (attest van de 

werkgever voorleggen);
• jij of een gezinslid met wie je samenwoont, oefent het 

beroep uit van schipper, marktkramer of kermisreiziger 
(attest af te halen op de dienst bevolking);

• je verblijft in een strafinrichting als gevolg van een 
rechterlijke maatregel (attest van de directie van de 
instelling waar je verblijft);

• jouw geloofsovertuiging staat je niet toe te gaan 
stemmen (attest van de religieuze overheid);

• je bent student en kunt om studieredenen niet gaan 
stemmen (attest van de onderwijsinstelling)

• je bent op reis in het buitenland: op vertoon van een 
bewijsstuk (vliegtuigticket, hotelvoucher, …) of na 
een verklaring op eer als je geen bewijs van je reis kan 
voorleggen, kan je een speciaal attest bekomen op 
de dienst burgerzaken; met dit attest, gevoegd bij het 
volmachtformulier, kan je volmacht geven.  

De volmachtkrijger moet jouw stem uitbrengen in jouw 
stembureau en neemt mee:
• de identiteitskaart en de oproepingskaart van de 

volmachtkrijger;
• de oproepingskaart van de volmachtgever;
• het volmachtformulier met één van de bovenvermelde 

attesten.  
Voor het afhalen van een volmachtformulier of voor info 
over de verkiezingen hoef je geen afspraak te maken. 

Afwezig
Indien je zelf niet kan gaan stemmen op 26 mei en je kan 
geen volmacht geven, dan kan je:
• ofwel je oproepingskaart met het bewijs van 

verhindering laten afgeven op jouw stembureau;
• ofwel je oproepingskaart met het bewijs van 

verhindering komen afgeven in het gemeentehuis 
(dienst burgerzaken), uiterlijk op de donderdag voor de 
verkiezingen. Je moet hiervoor geen afspraak maken. 

Een geldig bewijsstuk van verhindering kan zijn: een 
medisch attest, een attest van je werkgever, een attest van 
je school of een bewijsstuk van je buitenlandse reis. 

INFO Dienst burgerzaken, Gemeentepark 1, 03 660 25 87 of 
dienstburgerzaken administratief centrum, Kerklei 2 (Sint-Job-in-
‘t-Goor), 03 636 00 44 of bevolking@brecht.be, www.brecht.be/
verkiezingen, www.verkiezingen.fgov.be  

26
MEI

17
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NET GEMIST
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1
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2019

22
FEB
2019

Leuk nieuws voor de Brechtse joggers: de gemeente heeft de 
Finse piste in de Kraaienhorst (Sint-Lenaarts) volledig ge-
renoveerd. Je kan dus weer van hartenlust rondjes lopen op het 
volledig vernieuwde loopparcours. 

Op vrijdag 1 februari werd Ludo Hofmans in de 
bloemetjes gezet. Ludo stak 14 jaar lang de kinderen 

op het kruispunt Vaartstraat / Eyndovensteenweg 
veilig over. Op zijn laatste dag als gemachtigd opzichter 

ontving Ludo vele attenties van de kinderen van de 
scholen De Sleutelbloem en Sint-Michielschool. Spijtig 

genoeg is Ludo kort daarna onverwacht overleden.  
Veel sterkte aan zijn familie en vrienden!

Wat een topavond! Alle mooi uitgedoste Brechtse 
sporters en supporters genoten, samen met presen-
tator van dienst Maarten Vangramberen, van het 
vernieuwde ‘Gala van de Brechtse sportsterren’.

Benjamin Leroy werkt al verschillende jaren als illustrator. In zijn tekeningen vind 
je altijd dingen om mee te lachen, dingen die niet kunnen en vreemde dingen. Hij 
gaf in de bibliotheek van Sint-Job-in-‘t-Goor een auteurslezing aan de leerlingen 

van het 3de leerjaar van basisschool De Brug en Maria Middelares.

26
FEB
2019



19 Muziekwedstrijd Kamp Noord is uitgegroeid 
tot de ideale springplank voor jong geweld in 
de Noorderkempen. Tijdens de voorronde in 

jeugdhuis Den Dijk was er weer veel talent te 
ontdekken. Dikke proficiat aan de halve finalisten 

Furism, Flood, Zandmann, Alps, Neighbours en 
BARON.be!

Tijdens de krokusvakantie kon je gekke hoeden komen knut-
selen tijdens de workshop ‘Carnival special’. Hoe leuk was dit?5

MAART
2019

8
MAART

2019

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

Wist je dat het eerste vliegveld van België in Sint-Job-in-’t-Goor lag? 
Een groep wandelaars stapte, begeleid door een gids, terug naar 
tijden waarin de familie de Caters de hoofdrol speelde.

16
MAART

2019
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IN BRECHT
Aquareltentoonstelling

Deze tentoonstelling geeft een beeld 
van het ruime oeuvre van Pierre 
Weets, maar ook van het plezier van 
het aquarel schilderen met een groep 
collega schilders/vrienden hier in het 
dienstencentrum Het Sluisken.

DATUM  van 01/04 tot 30/04
UUR  tijdens openingsuren cafetaria
LOCATIE  ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT  Pierre Weets, 0475 40 69 82

Teennight
Jeugdhuis Den Dijk organisseert een fuif 
voor 10 tot 15 jarigen. 

DATUM  vr. 05/04/19
UUR  van 19.00 tot 23.00 uur
LOCATIE  Jeugdhuis Den Dijk, houtstraat 4G
CONTACT  Jeugdhuis Den Dijk, facebook

Boekenverkoop
Het is weer tijd voor de jaarlijkse 
boekenverkoop van de bibliotheek! Je 
kan weer terecht in de bibliotheek van 
Brecht, Sint-Job-in-'t-Goor en Sint-
Lenaarts voor boeken, strips, cd's en 
dvd's aan lage prijzen.

DATUM  van 06/04 tot 20/04
UUR  tijdens openingsuren bib
LOCATIE  Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9 
Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, Kerklei 2 
Bibliotheek Sint-Lenaarts, Dorpsstraat 60
CONTACT  Bib Brecht, 03 330 12 80,  
info@bibliotheekbrecht.be

AkKOORd All Areas
Jongerenkoor AkKOORd en Kinderkoor 
de AkKOORdjes nodigen je graag uit 
voor hun jaarlijkse concert. Het belooft 
een leuke avond te worden, vol bekende 
en minder bekende muziek. Dat wil je 
toch niet missen?

DATUM  za. 06/04/19
UUR  om 20.00 uur
PRIJS   € 10,00 / € 8,00
LOCATIE  Kerk Klein Veerle, Klein Veerle 95b
CONTACT  Kinder- en Jongerenkoor 
AkKOORd, 0497 65 19 09 of  
http://jongerenkoorakkoord.be

Rondrit
Fietstocht langs goed berijdbare en 
afgepijlde wegen. Mogelijkheid iets 
te drinken, zowel voor, tijdens als na 
de rit.

DATUM  zo. 07/04/19
UUR  van 08.00 tot 11.00 uur
PRIJS   € 2,00
LOCATIE  Kantine KFC Sint-Lenaarts, 
Houtstraat 4 A
CONTACT  Mistral Bikers, 0479 66 84 70 of 
marc.mergits@skynet.be

Paasstage tennis
Tennisles en -training in niveaugroepjes.

DATUM  van ma. 08/04 tot vr. 12/04
LOCATIE  Tennis Ter Breme, Veldstraat 77
CONTACT  Tennis Ter Breme, www.terbreme.be

 

 

05 
APR
vrijdag

Een avondje cabaret

Stefaan De Winter van Die Ver-
dammte Spielerei presenteert een 
avond met twee grote talenten uit 
het cabaret. Pieter Verelst won in 
2016 het Camerettenfestival. Onze 
noorderburen erkenden dus al 
meermaals zijn overweldigend ta-
lent. Hij wordt wel eens vergeleken 
met een jonge Hans Teeuwen en 
Wim Helsen, maar bewaart onder 
al die lofbetuigingen ook zijn eigen 
stijl. Maarten Westra Hoekzema 
werd geselecteerd voor het Leids 
Cabaret Festival, en slaat met zijn 
stijl een brug tussen theater en 
comedy. In zijn nieuwe voorstel-
ling vraagt Maarten zich af wat 
volwassen zijn nu eigenlijk is en 
vooral of het überhaupt wel nodig 
is volwassen te worden.

UUR  om 20.15 uur
PRIJS  € 11,00/ 9,00
LOCATIE  gc Jan vander Noot,  
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30, www.gcbrecht.be
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Kleuteryoga
Yoga zorgt voor rust en ontspanning. 
Je merkt hoe je lichaam voelt en wordt 
je bewust van emoties die van invloed 
zijn op je lichaam. Samen gaan we 
spelenderwijs de spanningen in ons 
lichaam loslaten, onze aandacht focussen 
en spelen we met thema’s die nauw 
aansluiten bij onze belevingswereld.

DATUM  do. 11/04/19
UUR  van 09.00 tot 11.00 uur
PRIJS   € 9,00
LOCATIE  gc Jan vander Noot, Mudaeustraat 9
CONTACT  Sportdienst Brecht, 03 660 28 30, 
www.sportiefbrecht.be

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

DATUM  do. 11/04/19
UUR  van 18.00 tot 20.30 uur
LOCATIE  Zaal l'Artisjok, Dorpsstraat 48
CONTACT  Rode Kruis Sint-Lenaarts,  
bloed@sint-lenaarts.rodekruis.be

Orgelconcert
Gratis orgelconcert door leerlingen van 
de Stedelijke Academie voor muziek, 
woord en dans van Lier. 

DATUM  vr. 12/04/19
UUR  om 20.00 uur
LOCATIE  Sint-Leonarduskerk, Dorpstraat 26
CONTACT  Liefhebbers van het leonardusorgel, 
leonardusorgel@gmail.com

Viering 125 jaar  
Landelijke Gilden

De officiële start van het 125-jarig 
bestaan van de Landelijke Gilden Brecht 
en Sint-Lenaarts.

DATUM  zo. 14/04/19
UUR  om 10.00 uur
LOCATIE  Kerk Klein Veerle
CONTACT  Landelijke Gilden Brecht en  
Sint-Lenaarts, 0474 52 73 84

 09 
APR

dinsdag
De kleuren van geuren

In deze workshop leer jij je neus extra goed gebruiken! We spelen een geuren-
spel waarbij we testen of jij een sterk reukvermogen hebt. Daarna mag je een 
stoffen zakje naaien en vullen met een heerlijke geur. Leuk om in de auto te 
hangen, iemand mee te verrassen of om tussen je sportkleren te leggen!

UUR  van 09.00 tot 12.00 uur
PRIJS € 9,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Jeugddienst Brecht,  
03 660 28 30, www.jeugdwerkingbrecht.be

Uitstap Kabouterberg
Hou je van klimmen, ravotten en gekke 
duimgrote wezentjes die op een gezellige 
plek in het bos wonen? Ga samen met 
ons op zoek naar het kabouterhuisje en 
luister naar de boeiende verhalen en 
liedjes van de vertelster. Onderweg kom 
je nog een doolhof, een tunnel en nog 
zoveel meer tegen!

DATUM  wo. 17/04/19
UUR  om 11.45 uur (Lochtenbergplein) 
om 12.00 uur (gbs De Sleutelbloem) 
om 12.10 uur (parking voetbal Sint-Lenaarts)
PRIJS   € 5,00
LOCATIE  Sint-Job-in-'t-Goor 
(Lochtenbergplein), Brecht (parking GBS De 
Sleutelbloem, Schoolstraat) en  
Sint-Lenaarts (parking voetbal, Houtstraat)
CONTACT  Jeugddienst Brecht, 03 660 28 30, 
www.jeugdwerkingbrecht.be

Wandeling de Vroente
Elke derde woensdag van de maand 
organiseren we vanuit Het Sluisken 
een geleide wandeling. Deze maand 
bewandelen we het wandelpad "libel" in 
Kalmthout.

DATUM  wo. 17/04/19
UUR  van 13.30 tot 17.00 uur
LOCATIE  Welzijnscampus Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken 03 330 11 20



22

IN BRECHT

 

 

22 
APR

maandag

Brechtse  
Pasenmarkt

Iedere rasechte Brechtenaar weet dat 
Paasmaandag dé hoogdag is voor 
onze gemeente. 

Al van zo lang wij weten vindt 
namelijk "de Brechtse Pasenmarkt" 
plaats op deze feestdag.

Een dag om jouw zondagse kleren 
aan te trekken en te komen genieten 
van alles wat de markt te bieden 
heeft. Dit jaar luidt het thema "terug 
in de tijd"... Geniet van muziek, 
dans, animatie, kraampjes van ver-
enigingen, kermis, rommelmarkt,...  
En speciaal voor de kinderen een 
heus spelsysteem, waarbij ze op het 
einde een leuke verrassing mogen 
afhalen bij Mie Trakteur!! 

In de voormiddag opent de  
Sint-Michielskerk zijn deuren en 
toren voor een geleid bezoek.

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

Cursus composteren
Deze cursus omvat 1 avond theorie op 
23 april en 2 praktijklessen op 7 mei en 
4 juni.

DATUM  di. 23/04/19
UUR  van 20.00 tot 22.15 uur
LOCATIE  gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Kringloopkrachten Brecht, 
www.brecht.be/cursus-composteren-en-
kringlooptuinieren

Paaseierenzoektocht
Kom paaseieren zoeken en spelletjes 
spelen met de bewoners van De Kleine 
Kasteeltjes. Inschrijven kan vóór 10 april 
2019. Wie vindt het gouden paasei?!

DATUM  wo. 24/04/19
UUR  om 14.30 uur
PRIJS   € 2,5,00
LOCATIE  WZC De Kleine Kasteeltjes,  
Kleine Kasteeltjesweg 1
CONTACT  WZC De Kleine Kasteeltjes, 
dkkbkrea@dekleinekasteeltjes.be

Do-In Yoga
Heb je behoefte aan meer rust en 
ontspanning in lichaam en geest? Voel je 
stress, druk en vermoeidheid? 

DATUM  van 24/04 tot 26/06
UUR  wo. van 18.30 tot 19.30 uur  
en van 19.45 tot 20.45 uur
PRIJS   1/2 trimester: € 25,00 
losse les: € 9,00
LOCATIE  Welzijnscampus Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT  Do-In Yoga, 0472 23 28 30

KFC Sint-Job -  
Belgian Deaf Devils

Vriendschappelijke voetbalwedstrijd 
tussen KFC Sint-Job en de Belgian Deaf 
Devils.  De Deaf Devils zijn zich aan het 
voorbereiden voor hun deelname aan 
het EK voetbal voor Doven in Kreta.  De 
Deaf Devils spelen onder andere tegen 
Italie, Spanje en Griekenland. 

DATUM  wo. 24/04/19
UUR  20.00 uur
LOCATIE  KFC Sint-Job, Sportveldlaan
CONTACT  www.belgiandeafdevils.be

Knuffelturnen
Knuffelturnen is een plezierige manier 
van bewegingsopvoeding voor peuters 
en kleuters met één van hun (groot)
ouders. Via speelse ontspanning- en 
behendigheidsoefeningen krijgen 
de kinderen en de (groot)ouders de 
gelegenheid om in een vertrouwde sfeer 
samen te bewegen.

DATUM  wo. 24/04/19
UUR  van 14.00 tot 14.45 uur
PRIJS   € 10,00
LOCATIE  ldc De Lindeboom, Kerklei 18 A
CONTACT  Gezinsbond Sint-Job-in-'t-Goor, 
betty.goossens@telenet.be, 03 636 35 40

Wandelclub De Lindeboom
Elke 4e donderdag van de maand 
organiseert De Lindeboom vanuit het 
dienstencentrum een wandeling van 
ongeveer 5 kilometer langs de leuke en 
mooie plekjes in Sint-Job-in-'t-Goor.

DATUM  do. 25/04/19
LOCATIE  ldc De Lindeboom, Kerklei 18 A
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 of 
delindeboom@ocmwbrecht.be

Digitale camera
Heb jij ook een digitale camera met 
een boel knopjes en een eindeloze reeks 
menu-items waar je niet wijs uit wordt? 
Zou je ook wat meer willen weten over 
je toestel? Dan ben je welkom op onze 
workshops op donderdagnamiddag in 
Het Sluisken. Deze workshops zijn niet 
bedoeld voor smartphones of compact-
toestelletjes maar eerder voor bezitters 
van digitale reflexen, systeemcameras of 
hybrides.

DATUM  van 25/04 tot 28/05
UUR  van 13.15 tot 16.30 uur
PRIJS   € 30,00
LOCATIE  ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken 03 330 11 20
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26 
APR
vrijdag

Mira + support Rubin

In 2015 passeerde Mira in GC Brecht 
met een try-out van wat het jaar erop 
‘Plaats’ zou worden. ‘Plaats’; het vierde 
album van de zangeres, waarop 
laaiend enthousiaste reacties kwamen 
van pers en publiek. Brecht krijgt nu 
ook een exclusief voorsmaakje van de 
nieuwe release van Mira. Songs uit 
‘Plaats’ en de andere albums van Mira 
worden afgewisseld met splinternieu-
we liedjes. Bitterzoet, vol humor, een 
vleug cabaret, een streep melancholie. 
Altijd met de vinger aan de pols, 
indringend en oprecht. Meer dan 
10 jaar na ‘In De Fleur’ staat ze nog 
steeds garant voor uiterst spitsvondige 
teksten met verrassende muzikale 
arrangementen.

UUR om 20.15 uur
LOCATIE  gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30, www.gcbrecht.be

WORDT 
VERWACHT

Roefeldag
Op zaterdag 4 mei 2019 mogen 
alle kinderen uit onze gemeente 
van eerste leerjaar tot en met 
zesde leerjaar zich volop komen 
uitleven. Een namiddag vol 
uitdagingen, spel, plezier en 
vrienden! Het hele gebeuren zal 
plaatsvinden in het gemeentepark. 
Als afsluiter hebben we weer een 
spetterend optreden voorzien van 
De Bende.  
DATUM  za. 04/05/19
UUR van 12.30 tot 18.00 uur
PRIJS  € 4,00
LOCATIE Gemeentepark Brecht
CONTACT Jeugdraad Brecht, 
jeugdraadbrecht@gmail.com

Cursus powerpoint
Een inleiding in het 
computerprogramma PowerPoint 
leert je om mooie, flitsende 
presentaties te maken. Het 
invoegen van foto's, muziek en 
bewegende voorwerpen wordt 
allemaal aangeleerd.
 
DATUM  di. 07/05/19
UUR van 09.15 tot 12.00 uur
PRIJS € 40,00 (8 lesmomenten)
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18 A
CONTACT ldc De Lindeboom,  
03 667 14 00  
of delindeboom@ocmwbrecht.be

Infosessie 
cybercrime
Verdachte e-mails of fraude op het 
internet herkennen is niet altijd 
gemakkelijk. Cybercriminelen gaan 
bovendien steeds slinkser te werk. 
Daarom organiseert Lokale Politie 
Voorkempen een infosessie rond 
cybercrime. Graag inschrijven via 
mail voor 10 mei.
 
DATUM  wo. 15/05/19
UUR 14.00 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT Lokale Politie Voorkempen, 
evelyn.tiebos@police.belgium.eu

Bingoavond
Een gezellige avond met leuke prijzen. 
Ten voordele van het opknappen van het 
schoolrestaurant.

DATUM  vr. 26/04/19
UUR  van 20.00 tot 22.00 uur
LOCATIE  Basisschool In 't Groen, 
Leopoldstraat 15
CONTACT  Basisschool In 't Groen, 03 313 86 63, 
info@bs-intgroen.be

Wielerwedstrijden
Miniemenwedstrijden (8-11 jaar) - 
parkoers: Gemeenteplaats, Lessiusstraat, 
Schoolstraat, Vaartstraat, Hendrik 
Schoofstraat en Gemeenteplaats. 
Aspiranten proeven (12-14 jaar). 
12-jarigen: 19 km. 13-jarigen: 25 km. 
14-jarigen: 35 km. Gentlemenwedstrijd: 
35 km. Parkoers: Gemeenteplaats, 
Biest, Hofstraat, Veldstraat, Oude 
Veldstraat, Nollekensweg, Lessiusstraat, 
Schoolstraat, Vaartstraat, Hendrik 
Schoofstraat en Gemeenteplaats.

DATUM  zo. 28/04/19
UUR  om 13.15 uur (miniemenwedstrijd) 
om 15.00 uur (aspiranten) 
om 15.00 uur (12-jarigen) 
om 15.45 uur (13-jarigen)  
om 16.45 uur (14-jarigen)  
om 18.00 uur (gentlemenwedstrijd)
LOCATIE  Gemeenteplaats Brecht
CONTACT  Wacteam Brecht, 0476 27 57 68 
of swa.eliaerts@wacteam.be

Garageverkoop
Beleef een gezellige dag kuierend 
doorheen de straten van Sint-Job-In-'t-
Goor op zoek naar leuke koopjes.

DATUM  zo. 28/04/19
UUR  van 10.00 tot 16.00 uur
CONTACT  KWB Sint-Job-in-'t-Goor,  
info@kwbsintjob.be of  
www.garageverkoopkwb.weebly.com

Amfibieënwandeling
Natuurpunt Brecht organiseert zijn 
jaarlijkse gegidste amfibieënwandeling 
door het mooie waterrijke natuurgebied 
De Kooldries. Aan één van de kleiputten 
staan aquariums opgesteld waar de 
4 watersalamanders , waaronder de 
"Kleine Waterdraak", bewonderd 
kunnen worden.

DATUM  zo. 28/04/19
UUR  van 14.00 tot 17.00 uur
LOCATIE  Kooldries-Hoofsweer, Paepestraat z/n
CONTACT  Natuurpunt Antwerpen Noord 
vzw, 0472 29 99 38 of  
peterblock1@hotmail.com

Deadline UiT-kalender mei: vrijdag 5 april 2019



In iedere editie van het informatieblad BrechtsNieuws zetten we een 
inwoner in beeld die verdient om eens in de kijker te staan. Deze editie 
gaat het niet om 1 inwoner maar over het project ‘Groot Brecht met een hart’. 
Maria Struyven, bestuurslid Neos Brecht, is één van de drijvende krachten achter het project en 
geeft er ons meer uitleg over. 

Maria zet zich mee in voor  
‘Groot Brecht met hart’

    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!

INFO neossportos@telenet.be 

De kracht van verenigingen
Seniorenvereniging Neos Groot Brecht wil zoveel 
mogelijk Brechtse verenigingen samenbrengen, 
met één doel voor ogen: kansarmen in Brecht een 
hart onder de riem steken. Maria legt uit: “Vanuit 
de nationale afdeling van Neos werd dit thema 
aangegeven. Zij verwachten van de verschillende 
afdelingen dat ze aandacht besteden en zelf actie 
ondernemen voor mensen in armoede, mensen met 
een beperking en vluchtelingen. Wij vonden dit een 
mooi initiatief en vroegen ons af: waarom kunnen 
we in Brecht niet allerlei activiteiten organiseren met 
verschillende verenigingen om zo geld in te zamelen 
voor het goede doel in Brecht. Zo ging de bal aan 
het rollen en werd Brechtenaar en acteur Peter Van 
Asbroeck intussen de peter van dit project.”

Wat in januari heel klein begon, groeit verder!
Maria vertelt verder: “In het gemeentepark van 
Brecht vormden begin januari leden van verschillende 
verenigingen samen een hart als startschot van het 
project. Momenteel zijn er reeds 44 verenigingen die 
het project mee ondersteunen. Sommige verenigingen 

hebben al concrete voorstellen, andere werken ze 
nog volop uit. We hopen dat alle ideetjes van de 
verschillende verenigingen uitgroeien en samenkomen 
tot een leuke dorpsdag op zondag 29 september 2019. 
Journalist Rudi Vranckx zal dit jaar bovendien een 
lezing geven over migratie. De slotdag van het project 
is volgend jaar voorzien op maandag 13 april 2020 
tijdens Pasenmarkt.”

Nog op zoek naar verenigingen
Neos is nog steeds op zoek naar verenigingen ‘met 
een groot hart’ die zich willen inzetten voor dit project. 
Maria: “We willen alle Brechtse verenigingen die nog 
niet toezegden warm oproepen om deel te nemen aan 
‘Groot Brecht met een hart’. Alle verenigingen, zowel 
jeugd, sport, ouderen, welzijn, lokale economie,… zijn 
nog steeds welkom. Zo kunnen we ons samen inzetten 
voor het goede doel in onze eigen gemeente!”


