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INFO  Omgevingsdienst,  
Gemeentepark 1, 03 660 25 50,  
omgeving@brecht.be 

De omgevingsvergunning gaat 
van start vanaf 1 juni 2017
Vanaf 1 juni 2017 gaat Brecht van start met de omgevingsvergunning. Deze nieuwe vergunning verenigt en 
vervangt de stedenbouwkundige én milieuvergunningen. De omgevingsvergunning komt er als antwoord 
van de Vlaamse regering op de vraag naar vlottere procedures en administratieve vereenvoudiging. Wie 
ondersteuning nodig heeft bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning maakt hiervoor een afspraak met 
de omgevingsdienst.

1 vergunning voor  
stedenbouw en milieu
De omgevingsvergunning 
combineert de milieu- en 
stedenbouwkundige vergunning in 
1 vergunning. Wat wil dit concreet 
zeggen? Je vraagt bijvoorbeeld 
een stedenbouwkundige 
vergunning aan voor het bouwen 
van een nieuwe stal. Voor de 
milieuaspecten, die onlosmakelijk 
verbonden zijn met deze werken, 
vraag je nu verplicht samen een 
vergunning aan. Omgekeerd 
betekent dit ook dat, als je een 
milieuvergunning aanvraagt voor 
het bouwen van een nieuwe stal, 
je ook de stedenbouwkundige 
aspecten die onlosmakelijk 
verbonden zijn met deze werken, 
samen moet aanvragen. 

Nieuwe procedures en 
aanvraagformulieren
De omgevingsvergunning volgt 
nieuwe procedures en gebruikt 
nieuwe aanvraagformulieren. Het 
indienen en verwerken ervan zal 
dus een hele verandering met zich 
meebrengen in vergelijking met 
de procedures in het verleden. 

Om deze overgang zo vlot 
mogelijk te laten verlopen, is 
het best dat je voor het indienen 
van een aanvraag voor een  
omgevingsvergunning even bij 
onze omgevingsdienst langskomt. 
We bekijken wat je juist moet 
aanvragen en welke procedure je 
hiervoor moet volgen. Je maakt 
hiervoor een afspraak. 

Digitaal
Alle aanvragen voor 
omgevingsvergunningen moeten 
digitaal ingebracht worden in het 

omgevingsloket. Iedereen die een 
aanvraag op papier wil indienen, 
moet naar de omgevingsdienst 
komen om het dossier samen 
digitaal in te brengen in het 
omgevingsloket. Ook hiervoor 
maak je een afspraak.  



Bossen geven ons niet alleen mooie landschappen of mogelijkheden 
tot recreatie. Ze zijn ook leveranciers van hout, ze zuiveren de lucht, ze 
spelen een rol in de waterkringloop en ze kunnen erosie tegengaan. 
Bossen kunnen in het kader van de klimaatverandering ook hitte 
temperen en verkoelend zijn op warme dagen. En ze herbergen 
waardevolle planten en dieren.

Bosdecreet beschermt niet alle bossen
In principe zijn alle bossen, waar ze ook liggen, beschermd door 
het Bosdecreet. Maar in gebieden die niet in eerste instantie 
bestemd zijn voor natuur, bos of park, is de procedure om van die 
bescherming af te wijken relatief eenvoudig en zijn die bossen dus 
minder goed beschermd.

Nieuwe maatregel beschermt bossen 
Om ervoor te zorgen dat waardevolle bossen niet via een relatief 
eenvoudige procedure gekapt kunnen worden, keurde de 
Vlaamse Regering een aantal maatregelen goed waaronder de 
opmaak van een kaart van de meest kwetsbare waardevolle 
bossen. Deze bossen zijn bossen die niet gelegen zijn in een 
groene ruimtelijke bestemming zoals bos- of natuurgebied, 
maar onder andere in woongebied, industriegebied, 
recreatiegebied of landbouwgebied. In zulke gebieden zijn 
bossen minder beschermd, en dat maakt ze kwetsbaar. 
Via een verstrengde procedure voor ontbossing worden ze 
nu beter beschermd. Het verwijderen van die bossen is 
verboden. Men kan via het Agentschap voor Natuur en 
Bos wel een afwijking aanvragen. De Vlaamse Regering 
zal na advies van het Agentschap voor Natuur en Bos 
over die afwijkingsaanvraag beslissen. 

Opmerkingen indienen
Iedereen kan opmerkingen indienen bij de kaart 
‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ tijdens het 
openbaar onderzoek van 16 mei tot en met 14 juli 
2017. Hoe je een opmerking kan indienen, lees 
je op de website van het Agentschap Natuur 
en Bos (www.natuurenbos.be). Je kan de kaart 
raadplegen via het online geoloket (www.
natuurenbos.be/openbaaronderzoek) of bij de 
dienst grondgebiedszaken in het gemeentehuis 
in Brecht en bij het Agentschap voor Natuur 
en Bos van de Vlaamse Overheid (Brussel).

BESCHERMING VAN BOSSEN  
IN VLAANDEREN    

INFO  Vlaamse infolijn, 1700
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Vierde groepsaankoop zonnepanelen 

INFO EN INSCHRIJVEN   
www.samengaanwegroener.be of gratis nummer 0800 26 177

Meld je zonnepanelen aan
   
Het gaat opnieuw goed met de populariteit van zonnepanelen in 
Vlaanderen. Het Vlaamse elektriciteitsnet is dus in volle verandering. 
Dat heeft ook gevolgen voor het beheer ervan. Waar technici van Eandis 
vroeger altijd perfect wisten waar precies stroom op het net werd 
geplaatst, is dat met de vele aangesloten zonnepanelen niet altijd meer 
het geval. Dat kan voor veiligheidsproblemen zorgen. Daarom geldt een 
aanmeldingsplicht voor je zonnepanelen. Eigenaars die hun zonnepanelen 
nog niet hebben aangemeld, kunnen vanaf 1 juni een boete krijgen.  

Vanaf 1 juni worden de netbeheerders verplicht niet-aangemelde 
installaties in hun werkgebied actief op te sporen. Installateurs van 
zonnepanelen zullen lijsten van de door hen geplaatste installaties aan 
de netbeheerders moeten overmaken. En eigenaars die hun panelen niet 
binnen een redelijke termijn bij hun netbeheerder aanmelden, kunnen een 
boete worden opgelegd.

Wie zijn zonnepanelen installeerde voor juni 2015 en dus nog groenestroomcertificaten ontvangt is sowieso in orde. 
Wie die niet heeft en zijn zonnepanelen nergens op de energiefactuur vermeld ziet, voert best een extra controle uit. 

INFO www.eandis.be/zonnepanelenmelden

Zijn zonnepanelen nog wel rendabel? Je betaalt 
nu toch prosumententaks voor het dubbel gebruik 
van het elektriciteitsnet? Dat klopt, maar ook 
de elektriciteitsprijs is gestegen door allerlei 
prijsverhogingen. Net daarom wil de provincie met 
de groepsaankoop zonnepanelen inwoners maximaal 
ondersteunen om toch in groene elektriciteit te 
investeren. Ze doen dit door een totale begeleiding te 
bieden, van offerte tot goede werking van de installatie.

Plaats je nu zonnepanelen, dan zijn deze in ongeveer 
10 jaar terugverdiend! Nadien kan je nog zeker 15 jaar 
genieten van je zelf opgewekte groene elektriciteit.



OPROEP AAN ALLE 
HONDENEIGENAARS

Wist jij dat je een boete kan krijgen voor het niet aanlijnen van een hond of 
voor je hond die de hele buurt bij elkaar blaft wanneer je niet thuis bent? 
Wist je ook dat je bij het uitlaten van je hond steeds een hondenpoepzakje 
bij moet hebben? We krijgen klachten over loslopende honden en vooral 
over achtergelaten hondenpoep in onze gemeente. Hondeneigenaars 
lezen dus best deze richtlijnen om een boete te vermijden en om mee te 
zorgen voor een propere en aangename gemeente.

In het GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties) vind je 
volgende belangrijke regels terug over overlast door dieren:
•  honden mogen niet loslopen op het openbaar domein of op publiek 

toegankelijke plaatsen;
•  de lengte van de leiband moet aangepast zijn aan de plaatselijke 

toestand;
•  het verplicht op zak hebben van een poepzakje bij uitlaten van je hond;
•  de verplichting tot het opruimen van de uitwerpselen van je hond;
•  houders van dieren moeten alle passende maatregelen nemen om te 

vermijden dat aanhoudend voortgebracht dierengeluid van die aard is dat 
de rust van de inwoners wordt verstoord.

Als je deze regels niet naleeft, kan je een GAS-boete krijgen die kan 
oplopen tot 250 euro.

INFO Milieudienst, Gemeentepark 1, 03 660 25 63 of www.politie-voorkempen.be

WIJZIGING 
OPENINGSUREN  
SOCIALE DIENST  
OCMW

Vanaf 1 mei 2017 zijn de openingsuren 
van de sociale dienst gewijzigd. De 
avondpermanentie zal nog slechts 2 
maal per maand doorgaan. Tijdens 
onderstaande openingsuren kan je 
bij de sociale dienst terecht zonder 
afspraak. De maatschappelijk 
assistent die op dat ogenblik 
permanentie heeft, helpt je verder. 
Voor andere contacten met de 
maatschappelijk assistenten maak je 
een afspraak.

OPENINGSUREN
Maandag: 
09.00 tot 12.00 uur, 
13.30 tot 16.00 uur, 
17.30 tot 19.00 uur (enkel op de 1ste 
en 3de maandag van de maand) 

Dinsdag tot en met vrijdag: 
09.00 tot 12.00 uur
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NIEUWE STRAATNAAM: MELKWEG

Het gedeelte van de Veldstraat ter hoogte van de Sint-
Lenaartsbaan wordt herdoopt tot Melkweg. De gemeenteraad 
keurde de nieuwe straatnaam in april goed. De Veldstraat heeft 
verschillende zijstraten die ook Veldstraat worden genoemd, 
maar dat zorgt voor een onduidelijke situatie. Een gedeelte van 
de weg op grondgebied Wuustwezel is daar ook al bekend als 
Melkweg, het is dan ook logisch om van de rest van de straat 
ook Melkweg te maken. 

Melkweg
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IN BRECHT
Café Congé

Voor een tuinfeest of een picknick met 
een wauw-effect hoef je echt geen uren in 
de keuken te staan of dure ingrediënten 
te kopen. Met wat je al in huis hebt én in 
je bloemenborder hebt, wat basic skills 
en wat nieuwe smaakcombinaties maak 
je hapjes. Nu nog een mooi gedekte tafel, 
een handvol vrienden en een knisperend 
vuurtje. En enjoy! 

DATUM  do. 01/06/17
UUR  om 19.30 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst, 03 660 28 32 of 
www.gcbrecht.be

Garageverkoop
Volgende straten doen mee aan 
de garageverkoop: Het Lindeken, 
Hanepad, De Lalainglaan, Manjobweg, 
Akkerweg en Kleine Kasteeltjesweg.

DATUM  za. 03/06/17
UUR van 08.00 tot 14.00 uur
LOCATIE Straten rond Hanepad
CONTACT Gebuurte Hanepad, 0472 59 48 70

Schoolfeest
Kom kijken naar de optredens van de 
kinderen van school Maria Middelares.

DATUM za. 03/06/17 en zo. 04/06/17
UUR van 14.00 tot 17.30 uur
LOCATIE VBS Maria Middelares, Hogebaan 2
CONTACT VBS Maria Middelares,  
www.maria-middelares.be

Velt-ecotuindagen in de 
biologische nuts- en  
kringlooptuin

De tuin omvat een moes- en kruidentuin, 
diverse kleinfruitsoorten, een ruime de-
moplaats thuiscompostering en geeft een 
overzicht van tal van mogelijkheden om 
plantaardig materiaal te hergebruiken in 
de tuin via bodembedekking, takkenwal-
len, vlechtwerken enz. 

DATUM  zo. 04/06/17
UUR van 10.00 tot 18.00 uur
LOCATIE Biologische nuts- en kringlooptuin, 
Mudaeusstraat 6
CONTACT www.velt.nu/ecotuindagen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kermis Sint-Lenaarts02-05 
JUNI

vr-ma

KERMISBAL T.V.V. GEBUURTE KERKSTRAAT: 02/06
Niet te missen kermisbal in de Kerkstraat met liveoptredens van 'De 
Schorre' en 'Band Marginal', afterparty met 'dj's in the Fik'.

QUIZ, DEMONSTRATIES JUDO EN PRAATCAFÉ: 03-04-05/06
Sinksenweekend bij judoclub Hirano, Houtstraat 4c. 03/06: quiz 
onder leiding van Guy Stoffelen, 04/06: demonstraties, 05/06: 
praatcafé
Info: www.judobrecht.be

KERMISBAL T.V.V. KANKERFONDS: 03/06
Spetterende kermisfuif in de Kerkstraat met dj 's Karakals, Mitch, 
Double You en Ace.

KERMIS: 04/06 EN 05/06
Kermis op parking van voetbal en parking Tuinwijk , op zondag vanaf 
14.00 uur en op maandag vanaf 10.00 uur

KLEIPIKKERSRUN: 04/06

Start en aankomst: gbs De Schakel, Kerkstraat
Onder het motto ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’ is er naar 
ieders kunnen een verschillende loopafstand voorzien. 
Info: www.kleipikkersrun.be

JAARMARKT: 05/06
Jaarlijkse markt in de Kerkstraat van 08.00 tot 13.00 uur
Info: sabine.vaneester@brecht.be of 03 660 25 65

SINT-LEONARDUSPROCESSIE: 05/06
Voor de 522ste keer trekt de processie ter ere van de Heilige  
Leonardus door de straten van Sint-Lenaarts om 11.00 uur.
Info: vriendenvanleonardus@gmail.com
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IN BRECHT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UUR  vertrek wandeling om 14.00 
uur, tot 16.00 uur
LOCATIE Ingang bos de Poppelaer, 
Vraagstraat
CONTACT   Toerisme Brecht,  
03 660 28 30 of  
www.toerismebrecht.be

Opening de  
Caterspad
Nieuwe wandelroute op knooppun-
ten over de Pierre de Caters en zijn 
vliegdroom. Volwassenen kunnen 
deelnemen aan een gegidste wan-
deling met uniek beeldmateriaal 
en kinderen volgen een aangepast 
parcours met animatie en opdrach-
ten met Kik en Eek. Die dag wordt 
ook het doeboek van Kik en Eek 
voorgesteld.

10
JUNI

zaterdag

Opening

DE CATERSPAD
 NIEUWE WANDELROUTE OP KNOOPPUNTEN

14.00-16.00 uur
Bos De Poppelaer 

de Vraagstraat, Sint-Job

Wat valt er te beleven?

·   gegidste wandeling
·    tentoonstelling modelluchtvaart-

club De Condors
· kinderanimatie en workshops met 

Kik en Eek
· lancering Kik en Eek doeboek

INFO Toerisme Brecht, 
Gemeenteplaats 1, Brecht, 03 660 28 30
INFO

Opening De Caterspad.indd   1 3/05/17   14:03

10 
JUNI

zaterdag

Kijk! Ik fiets
Leer je kind fietsen op twee wielen 
met behulp van enkele nuttige tips van 
ervaren monitoren en actieve begeleiding 
van de ouders.

DATUM  zo. 11/06/17 
UUR  van 10.00 tot 12.00 uur
PRIJS  € 10,00
LOCATIE Parking voetbal Brecht, 
Ambachtslaan 9
CONTACT Sportdienst Brecht, 03 660 28 30, 
www.sportiefbrecht.be

Barbecue en restaurantdag 
t.v.v. Lenoarduskoor

Geniet van een paar lekkere stukjes 
vlees in een zomerse en familiale sfeer. 
Keuze uit 4 verschillende pakketten.

DATUM  zo. 11/06/17
UUR van 12.00 tot 13.30 uur
PRIJS  € 21,00
LOCATIE 't Centrum Sint-Lenaarts, Dorpsstraat 73
CONTACT Leonarduskoor,  
katty.vandijck@telenet.be of 0475 20 81 02

Alleen ouder zijn
Tijdens deze informatieavond staan we 
stil bij de verschillende aspecten van het 
alleen ouder zijn. We gaan dieper in op 
het verschil tussen alleen en eenzaam 
zijn. Je krijgt concrete tips en informatie 
die je kunnen ondersteunen om alleen 
sterker te staan.

DATUM  di. 13/06/17
UUR om 20.00 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Opvoedingswinkel,  
huiszoersel@olo.be of 03 270 06 73

Telen van keukenkruiden
De biologische nuts- en kringlooptuin 
herbergt een ruim assortiment 
keukenkruiden. Vanuit de ervaring 
vertellen de kringloopkrachten hoe je deze 
kruiden best kan kweken.

DATUM  do. 15/06/17
UUR van 20.00 tot 22.00 uur
LOCATIE Biologische nuts- en kringlooptuin, 
Mudaeusstraat 6
CONTACT Kringloopkrachten Brecht, 
www.brecht.be/kringlooptuin

Workshop:  
Knutselen met Vlieg 

Ook deze zomer komt Vlieg terug naar 
Brecht! Om helemaal klaar te zijn voor 
zijn komst, willen we de bibliotheek in 
een vliegend jasje steken. Kom je graag 
mee vliegen knutselen en schilderen? 
Schrijf je dan snel in voor deze leuke 
middag vol schilder- en knutselplezier. 
(Geschikt voor kinderen tussen 7 en 9 
jaar.)

DATUM wo. 07/06/17  
UUR  van 14.00 tot 16.00 uur
LOCATIE Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 
of www.bibliotheekbrecht.be

Sporteldag 
Met de Sporteldag wil de sportdienst 
alle 50-plussers laten kennismaken met 
tal van recreatieve en seniorvriendelijke 
sportactiviteiten. Er is voor ieder 
wat wils, zowel de zeer sportieve als 
minder sportieve sportelaars kunnen 
op maat verschillende sportactiviteiten 
uitproberen.

DATUM do. 08/06/17
UUR  van 13.00 tot 16.00 uur 
UUR  € 5,00 
LOCATIE Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7
CONTACT  Sportdienst Brecht, 03 660 28 30, 
www.sportiefbrecht.be
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Boekenverkoop 
Het is weer tijd voor de jaarlijkse 
boekenverkoop van de bibliotheek! Je 
kan terecht in de bibliotheek van Brecht 
voor boeken (volwassenen en jeugd) 
aan lage prijzen. 

DATUM van 17/06/17 tot 28/06/17
UUR Openingsuren bib Brecht
LOCATIE Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9
CONTACT Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 
of www.bibliotheekbrecht.be

Eindejaarstentoonstelling 
kunstacademie

IKO, de kunstacademie, sluit het jaar 
in schoonheid af met een jaarlijkse 
tentoonstelling, dit jaar in het 
verrassende thema 'België'. Kom zeker 
eens kijken naar de prachtige werken 
van de kinderen en de tieners (tussen 6 
en 18 jaar).

DATUM  za. 17/06/17, zo. 18/06/17 en wo. 
21/06/17
UUR van 14.00 tot 18.00 uur
LOCATIE IKO - De Kunstacademie, 
Gasthuisstraat 42
CONTACT  Kunstacademie IKO Brecht,  
www.iko-dekunstacademie.be

Avontuurlijke kinderactiviteit 
Een begeleider wandelt door het 
natuurgebied De Kooldries naar één 
van de kleiputten. Met schepnet en 
emmer kijken de kinderen wat er zoal 
kruipt en zwemt in het water. 

DATUM zo. 18/06/17
UUR  om 14.00 uur

LOCATIE Kooldries - Hoofsweer, Paepestraat
CONTACT Natuurpunt Antwerpen Noord 
vzw, 0472 29 99 38

Bloedinzameling
Ben je 18 jaar of ouder en wil je iemand 
helpen? Kom dan bloed geven!

DATUM do. 22/06/17
UUR  van 17.30 tot 20.30 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Rode Kruis Brecht

van leerlingen instrument en orkest 
Muzarko.

DATUM  za. 24/06/17
UUR  van 13.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Muziekacademie, Gemeentepark en 
gc Jan vander Noot
CONTACT Muziekacademie Brecht,  
www.stedelijkonderwijs.be/academiemerksem

Aromatherapie: Zomer
Door het gebruik van etherische oliën 
en bijhorende geuren bereiden we ons 
lichaam voor op de zomer. 

DATUM  do. 22/06/17
UUR van 14.00 tot 16.00 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken,  
bartneefs@ocwbrecht.be of 03 330 11 20

Duidelijk communiceren
Om goed samen te werken, moet 
je ook goed met elkaar kunnen 
communiceren. In deze workshop ga je 
eerst op zoek naar waar je zelf goed in 
bent en waar je wel eens fouten maakt. 
Zo krijg je inzicht in waar het mis kan 
lopen in de communicatie met anderen.

DATUM  do. 22/06/17
UUR van 14.00 tot 16.30 uur
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT ldc De Lindeboom, 
liesbethvanmenxel@ocwbrecht.be of  
03 667 14 00

Tennis: enkel- en 
jeugdtornooi

Jaarlijks enkeltennistornooi in een 
fantastisch kader

DATUM  van 23/06/17 tot 02/07/17
UUR € 7,00 en € 10,00
LOCATIE TC De Merel, Schippersdreef 7
CONTACT TC De Merel, www.tennisdemerel.be

Opendag muziekacademie 
Brecht 

13.00 tot 16.00 uur: open lessen 
in de academie, workshops,   
kennismakingslessen voor instrumenten 
(dwarsfluit, hobo, klarinet, saxofoon, 
koperblazers, piano, slagwerk, gitaar, 
viool, cello en notenleer), open repetitie 
orkest Muzarko in gc Jan vander Noot,   
kleine concertjes en mogelijkheid tot 
inschrijving.

16.00 tot 17.00 uur: proclamatie in 
gc Jan vander Noot met optredens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUR  van 23/06/17 tot 25/06/17
LOCATIE Gemeenteplaats
CONTACT   Dienst lokale 
economie, 03 660 25 65 of  
sabine.vaneester@brecht.be

Dorpskermis en  
avondmarkt 
Brecht
Het is weer kermis in Brecht! Vrij-
dag 23/06 vanaf 18.30 uur: kermis, 
zaterdag 24/06 vanaf 17.00 uur: 
kermis en avondmarkt, zondag 
25/06 vanaf 14.00 uur: kermis

23-25 
JUNI

vr-za



IN BRECHT

Deadline UiT-kalender juli: vrijdag 9 juni 2017

WORDT VERWACHT

Parkhappening 
Brecht 
De vriendenkring van het 
gemeentepersoneel van Brecht 
organiseert voor het 20ste jaar op 
rij vijf zomerse optredens, gespreid 
over de vijf maandagen van juli 
in het schitterende decor van het 
gemeentepark.

DATUM  elke maandag van juli
LOCATIE Gemeentepark Brecht
CONTACT www.parkhappening-brecht.be

FEEEEST IN HET 
PARK
Tijdens 
het tweede 
weekend 
van juli 
zetten we 
naar goede 
gewoonte 
de zomer-
vakantie 
samen in. 
Feeeest in 
het park is 
een gratis 
familiefestival voor jong en oud in het 
Gemeentepark van Brecht. Voor de 
derde keer toveren we het park om tot 
een sfeervol geheel. Je kan opnieuw ko-
men genieten van een verse cocktail in 
de zomerbar of een lekker hapje eten 
bij één van de vele foodtrucks. Voor de 
kinderen is er animatie, theater en een 
nostalgische zweefmolen.

DATUM  za. 08/07/17
UUR  om 14.00 uur
LOCATIE Gemeentepark Brecht
CONTACT Cultuurdienst Brecht, 03 660 28 30, 
facebook: feeeest in het park

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brechtse stratenloop

BRECHTSE STRATENLOOP
vrijdag 23 juni 2017

 

 

 SBB Brecht 

Vaartstraat 79 

2960 Brecht 

brecht@sbb.be 
 

INSCHRIJVEN
Online via 

www.sportiefbrecht.be 
Of ter plaatse 

vanaf 16.30 uur
Schrijf je vooraf in tot 12 juni 

en ontvang een GRATIS 
running T-shirt 

INFO Sportdienst, 
Gemeenteplaats 1 • 2960 Brecht • 03 660 28 30

INFO

VRIJDAG 23 JUNI 
KLEUTER-OUDER RUN
KIDS RUN
5 KM  
10 KM
Kermis
Discobar fi etszak
 

ZATERDAG 24 JUNI
Avondmarkt

Kermis

Brechtse stratenloop-affiche A2_DEF.indd   1 20/04/17   15:29

UUR  
18.35 uur: Kleuter-ouder Run 100 m 
(2011-2014)
18.45 uur: Kids Run 500 m  
(2008-2010) 
18.55 uur: Kids Run 1 km  
(2005-2007) 
19.10 uur: 5 km
20.00 uur: 10 km
21.00 uur: Prijsuitreiking en optreden 

PRIJS  
€ 8,00 (5 of 10 km)
€ 4,00 (kids en kleuterrun)
LOCATIE Gemeenteplaats
CONTACT  Sportdienst Brecht,  
03 660 28 30,  
www.sportiefbrecht.be

23 
JUNI
vrijdag

Op vrijdag 23 juni zullen er weer 
bijna 1500 lopers zich begeven 
door de mooie dorpskern van onze 
gemeente Brecht tijdens de Brechtse 
stratenloop. Schrijf je vooraf in 
(voor 12 juni 2017), dan ontvang je 
gratis het unieke Running T-shirt 
van de Brechtse stratenloop.

Van jong tot oud, sporter of 
enthousiaste supporter: iedereen 
is welkom! Door de fijne randa-
nimatie, kermisattracties en een 
bruisende Gemeenteplaats heeft 
niemand nog een reden om niet af 
te zakken naar het centrum van 
Brecht. Doorlopend zorgt Discobar 
Fietszak voor de nodige muzikale-
ondersteuning.

Abdijentocht - 
Veldtoertocht 

MTB toertocht van 15, 25 of 45 km 
langs voor 90% onverharde wegen.

DATUM  zo. 25/06/17
UUR  van 08.00 tot 10.00 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE Vertrek voetbal KFC Sint-Job, 
Sportveldlaan 1
CONTACT Sint-Jobse Pedaalridders,  
www.sprclub.be

Ridderrit 

Wielertoeristentocht van 75 km langs 
goede, rustige wegen.

DATUM  zo. 25/06/17
UUR  van 08.00 tot 10.00 uur

PRIJS  € 3,50
LOCATIE Vertrek voetbal KFC Sint-Job, 
Sportveldlaan 1
CONTACT Sint-Jobse Pedaalridders,  
www.sprclub.be

Beachvolleybal

Ook dit jaar organiseren de Keti's 
van Chiro Brecht een beachvollleybal-
namiddag en een knaller van een 
afterparty als alsluiter.

DATUM  zo. 25/06/17
UUR  om 13.00 uur
PRIJS  € 3,50
LOCATIE Vertrek voetbal KFC Sint-Job, 
Sportveldlaan 1
CONTACT Sint-Jobse Pedaalridders,  
www.sprclub.be

Bloedinzameling

Je bent 18 jaar of ouder en wil iemand 
helpen? Kom dan bloed geven!

DATUM  do. 29/06/17
UUR  van 17.30 tot 20.30 uur
LOCATIE zaal l' Artisjok, Dorpsstraat 50 
CONTACT Rode Kruis Sint-Lenaarts
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