
 
Dag van de Buren 
Dag van de Buren heeft als doel om gebuurten en straatcomités 
aan te moedigen om de stoel buiten te zetten en te genieten 
van het gezellig samen zijn met alle buren. De dag, of avond, 
is een uitstekend moment om zich betrokken te voelen bij 
de eigen leefomgeving en een actieve bijdrage te leveren tot 
het leven en welzijn in de eigen straat of wijk. Het is ook de 
kans om de banden met de buurt weer aan te trekken en 
dat aangename samenhorigheidsgevoel te koesteren. Zo 
ontstaat ook solidariteit tussen buren en wordt uitsluiting 
en eenzaamheid tegengegaan. 

Zetten jullie je stoel mee buiten? Deelnemende gebuurten 
of wijken ontvangen een Fairtrade feestpakket. En om al je buren warm te 
maken voor deze gezellige dag of avond, ontvang je flyers van de gemeente. 

Bevestig je deelname en reserveer je feestpakket voor vrijdag 3 mei  
via www.brecht.be/dagvandeburen.
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INFO bibliotheek, 03 330 12 80 of info@bibliotheekbrecht.be 

INFO www.verkiezingen.fgov.be 
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BIB SINT-LENAARTS  

GESLOTEN DOOR VERHUIS

De bibliotheek van Sint-Lenaarts is gesloten van 
woensdag 15 mei tot en met zaterdag 1 juni. Onze 

technische dienst zal in die periode de inboedel van de 
bib verhuizen naar de nieuwe locatie in OC ‘t Centrum. 

Op woensdag 5 juni 2019 zal de bib terug openen. Meer 
informatie daarover lees je in de volgende nieuwsbrief van 

juni. Tijdens de sluiting kunnen de bezoekers uiteraard terecht 
in de bibliotheek in Brecht of Sint-Job-in-‘t-Goor. 

Verkiezingen  
26 mei 2019
Op zondag 26 mei vinden de verkiezingen van 
het Europese Parlement, de federale Kamer én 
het Vlaams Parlement plaats. In Brecht zijn er 

21 stembureaus verdeeld over 4 locaties waar 
22.634 stemgerechtigde Brechtenaren hun stem 

gaan uitbrengen. In de loop van mei krijg je jouw 
stembrief thuisgestuurd met daarop vermeld in 

welk stembureau je gaat stemmen. De stembureaus 
zijn open van 08.00 tot 16.00 uur. 



UITGENODIGD  
AAN DE ONTBIJTTAFEL

Echtparen die een huwelijksjubileum vieren, 
worden in onze gemeente uitgebreid in de 
bloemetjes gezet. Een delegatie van het college 
van burgemeester en schepenen brengt, na 
afspraak, een bezoek aan de jubilarissen die 
een diamanten (60), briljanten (65) of platina 
(70) huwelijksjubileum vieren. De echtparen 
die een gouden (50) huwelijksjubileum vieren, 
worden door het bestuur uitgenodigd voor 
een feestelijk ontbijt. De jubilarissen hoeven 
hiervoor zelf niets te ondernemen. Zij krijgen 
ruim op tijd een brief van de gemeente met 
daarin de nodige inlichtingen.

INFO en inschrijven: www.igean.be/groepsaankoopmuurisolatie

Kan jouw huis een 
extra laag isolatie 
gebruiken? 
Door de muren van je woning goed te isoleren, 
geef je minder geld uit aan verwarming, blijft het 
in de winter lekker warm en in de zomer langer 
fris. Bovendien heeft spouwmuurisolatie ook een 
geluiddempend effect. 

Spouwmuurisolatie is een eenvoudige en 
goedkope manier van isoleren. Voor minder dan 
15 euro per m² is het een investering met een 
terugverdientijd van 3 tot 5 jaar. Bovendien heb 
je nog recht op een premie van 5 euro per m². De 
werken nemen slechts één dag in beslag en je hebt 
er geen bouwvergunning voor nodig. 

Onze gemeente organiseert samen met IGEAN een 
groepsaankoop spouwmuurisolatie. Wie ten laatste 
op 31 mei 2019 intekent, kan zonder zorgen én voor 
een lage prijs, zijn spouwmuur laten isoleren. 
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Gouden echtparen

INFO dienst interne zaken, Gemeentepark 1,  
03 660 25 50

Rondgang met 
diefstalpreventieadviseur
Kan jij – zonder nadenken – 3 zaken opnoemen die 
jouw huis beter beveiligd maken dan dat van iemand 
anders? Nee? Dan is een rondgang met één van 
de diefstalpreventieadviseurs van de Lokale Politie 
Voorkempen geen overbodige luxe!

Vaak kan je door enkele kleine, eenvoudige en 
goedkope aanpassingen je woning een stuk 
inbraakveiliger maken. Vraag daarom gratis (!) 
diefstalpreventieadvies aan door een mailtje te 
sturen naar de Lokale Politie Voorkempen, met 
vermelding van je naam, adres en tijdstip waarop 
een rondgang voor jou mogelijk is. Eén van onze 
adviseurs komt met plezier bij je langs en toont je 
hoe inbraakveilig jouw woning nu eigenlijk is.

INFO Lokale Politie Voorkempen,  
pz.voorkempen.preventie@police.belgium.eu



Gouden echtparen Sociale medische en 
pedagogische toelagen
Gemeente Brecht voorziet jaarlijks een toelage van 210 euro 
voor volwassenen (medische) en kinderen (pedagogische) met 
een handicap. 

Volwassenen, woonachtig in Brecht en minstens 21 jaar, moeten 1 
van onderstaande tegemoetkomingen bewijzen:
• een inkomensvervangende tegemoetkoming of 
integratietegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid  
(+ attest handicap) OF 
• een toekenning van de tegemoetkoming vanuit de Vlaamse 
sociale bescherming, zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 
(vroeger de tegemoetkoming hulp aan bejaarden) OF
• ziekte- en invaliditeitsuitkering van jouw mutualiteit (gedurende 
minstens 1 jaar).

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 dan 21 jaar en in Brecht 
wonen. Als bewijs wordt een kopie van de beslissing van het 
kinderbijslagfonds of de FOD Sociale Zekerheid gevraagd.

Ben je sinds 1 januari 2019 op pensioen, en ontvang je geen 
invaliditeitsuitkering meer, dan vervalt ook je recht op de 
medische toelage. 

Begin april verstuurt de dienst welzijn een aanvraagformulier naar 
iedereen die reeds in 2018 een toelage heeft ontvangen. De toelage 
kan aangevraagd worden tot 15 juni 2019  (wordt uitbetaald in juli)
of tot 20 november (uitbetaling in januari 2020). Ontvang je echter 
de toelage nog niet en kom je in aanmerking? Neem dan contact op 
met de dienst welzijn. 

INFO Dienst welzijn, welzijnscampus Sociaal Huis, Gasthuisstraat 11, 03 330 20 11

Personen met een attest van handicap (+21 jaar) van 
onbepaalde duur moeten in 2019 geen aanvraag indienen. 
Aan de hand van de uitbetalingen van 2018, zullen zij 
automatisch de toelage ontvangen in juli. Ontving je de 
toelage nog niet eerder (je bent bijvoorbeeld nieuw in onze 
gemeente), en bezit je een attest van onbepaalde duur, 
informeer je dan bij de welzijnscampus. 

LAAT JE FIETS 
LABELEN 
Elke eerste woensdag van de 
maand, kan je op afspraak je fiets 
laten labelen op de technische 
dienst. Op die manier voorkom je 
een fietsdiefstal. In plaats van te 
graveren, wordt er nu een sticker op 
de fiets aangebracht. Deze sticker 
vermeldt je rijksregisternummer. Die 
nummer kan je terugvinden op je 
identiteitskaart. Bij het terugvinden 
van de fiets, kan die dus vlot aan de 
eigenaar overgemaakt worden.

Je kan je fiets laten labelen bij 
de technische dienst van de 
gemeente (niet bij de Lokale 
Politie Voorkempen). Breng je 
identiteitkaart mee en eventueel 
een aankoopbewijs.
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INFO dienst gebouwen,  
gemeentemagazijn, Van Pulstraat 15,  
03 660 17 20 of gebouwen@brecht.be

FIETSENVERKOOP
Het gemeentebestuur van 
Brecht houdt in juni een 
openbare verkoop van fietsen. 
Er zijn 2 kijkdagen in het 
gemeentemagazijn: maandag 
3 juni van 17.00 tot 20.00 uur 
en woensdag 5 juni van 12.30 
tot 16.00 uur. Meer informatie 
daarover lees je in de volgende 
nieuwsbrief van juni.



IN BRECHT

Bloed geven doet leven
Met één bloeddonatie kan je zelfs 
verschillende mensen helpen. Meld je 
vandaag nog als bloeddonor. Zo help je 
mee mensenlevens redden. 

DATUM  do. 02/05/19
UUR  van 16.30 uur tot 20.30 uur
LOCATIE  Administratief centrum, Kerklei 2
CONTACT  Rode Kruis, www.rodekruis.be

Jeugd initiatietrainingen 
triatlon

Groep 1: van 8 tot 11 jaar en  
groep 2: van 12 tot 14 jaar.  
Elke donderdag in juni samen 
spelenderwijs trainen met de nadruk 
op fun. Zwemmen in open water, 
looptechniek, uithouding, snelheid 
kracht, fietstrainingen en overgangen 
oefenen onder begeleiding van 
gediplomeerde lesgevers.

DATUM  van 04/05 tot 28/06
UUR  van 18.30 tot 20.00 uur
PRIJS  € 30,00
LOCATIE  Chiropleintje Brecht, Tilburgbaan 39
CONTACT  BIR Brecht, 0475 58 54 77 
woutergeysen@hotmail.com

Filmconcert
Filmconcert Harmonie Verbroedering 
Sint-Lenaarts o.l.v. Jens Verboven.

DATUM  za. 04/05/19
UUR  van 20.00 tot 23.00 uur
PRIJS  € 10,00
LOCATIE  Kerk Klein Veerle
CONTACT  Harmonie Verbroedering Sint-Lenaarts,  
ticketsharmonieverbroedering.be  
of www.harmonieverbroedering.bev

VERBODEN  
BOMEN TE SNOEIEN  
OP OPENBAAR DOMEIN

In onze gemeente staan heel 
wat bomen en ander groen op 
het openbaar domein. Het is 
niet toegestaan om die bomen 
of beplanting zelf te snoeien!

Heb je toch opmerkingen over 
bijvoorbeeld overhangende 
takken (uiteraard van bomen 
op openbaar domein) op jouw 
eigendom? Meld dit dan aan 
de groendienst, zij voeren deze 
snoeiwerken zelf uit.

OPGELET!  
ZOGENAAMDE ‘IERSE KLUSJESMANNEN’ WEER OP PAD

Het fenomeen rond Irish travellers of Ierse reizigers is al langer 
gekend. De (meestal Engelssprekende) Ierse of Britse oplichters zijn te 
herkennen aan hun eenvoudige folders, het gebrek aan offertes en hun 
Ierse accent. Ze rijden meestal rond in bestelwagens met Britse of Ierse 
nummerplaten en gaan op zoek naar huizen waar schijnbaar werken 
aan moeten gebeuren. Ze bellen aan en stellen voor om onderhouds- 
of herstellingswerken uit te voeren en dit altijd voor een wel zéér 
schappelijke prijs. Van zodra er betaald moet worden, valt het bedrag 
een stuk hoger uit of ze verdwijnen met het betaalde voorschot nog 
voor de werken zijn afgerond.

Ga niet in op spontane voorstellen om klusjes op te knappen van 
mensen die zich ongevraagd aan de deur presenteren. Als iets te mooi 
klinkt om waar te zijn, dan is het dat ook! Neem onmiddellijk contact op 
met de politie bij vermoeden van illegale praktijken.

INFO Lokale Politie Voorkempen, Vaartdijk 14, 03 210 40 00

INFO groendienst,  
Van Pulstraat 15, 03 660 17 20 of 
groendienst@brecht.be
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Bloemendagen
Elk voorjaar organiseert BuSO 
Kristus Koning bloemendagen. Je 
kan perkplanten, groenteplanten en 
kruiden kopen en je meegebrachte 
bloembakken laten opvullen.

DATUM  za. 04/05/19
UUR  van 09.00 tot 15.00 uur
LOCATIE  BuSO Kristus Koning, Bethanienlei 
CONTACT  BuSO Kristus Koning,  
https://busokristuskoning.be

Akabe Rafiki zet Sint-Job  
in de bloemetjes

Wil je graag jezelf, iemand anders of 
je tuin in de bloemetjes zetten? Dan 
ben je op de bloemenverkoop aan het 
juiste adres!

DATUM  zo. 05/05/19
UUR  van 09.00 tot 16.00 uur
LOCATIE  Max Wildiersplein en 
Lochtenbergplein
CONTACT  Akabe Rafiki, akaberafiki@gmail.com
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        Jaarlijkse Rommelmarkt

K.H. De Eikel organiseert haar 
jaarlijkse rommelmarkt.

DATUM  zo. 05/05/19
UUR  van 09.00 tot 17.00 uur
PRIJS  € 1,50
LOCATIE  Zaal De Eikel, Oude Veldstraat 4
CONTACT  Koninklijke Harmonie en Feestzaal 
De Eikel, marcel.herthogs@telenet.be

E19 Rit
Fietstocht langs rustige mooie wegen 
tussen Nederland en Belgie. Keuze 
tussen 55 km of 82 km.

DATUM  zo. 05/05/19
UUR  van 08.00 tot 10.00 uur
PRIJS  € 1,50
LOCATIE  Konings Event Service, Heiken 86A
CONTACT  WTC De Stoempers, 03 636 42 60 
of info@stoempers.be

Schoolfeest  
gbs De Sleutelbloem

Optredens van de kleuters en L1/L2. 
Verkoop van plantjes uit de schooltuin 
door L3/L4. Toneelvoorstelling door  
L5/L6.

DATUM  zo. 05/05/19
UUR  van 13.30 tot 18.00 uur
LOCATIE  gbs De Sleutelbloem, Schoolplein 2
CONTACT  gbs De Sleutelbloem,  
oc_desleutelbloem@hotmail.com

PowerPoint voor beginners
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  van 07/05 tot 25/06
UUR  di. van 09.15 tot 12.00 uur
PRIJS  € 40,00 (8 lesmomenten)
LOCATIE  ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 
of stijnvrints@ocmwbrecht.be

Herdenking einde WO II
Herdenking van het einde van 
de tweede Wereldoorlog aan het 
oorlogsmonument in Brecht.

DATUM  wo. 08/05/19
UUR  om 11.00 uur
LOCATIE  Monument gesneuvelden en 
oorlogsslachtoffers, Schoolplein
CONTACT  NSB Brecht

Infoavond kleuterschool
Infoavond voor de ouders van de nieuwe 
kleuters voor schooljaar 2019-2020.

DATUM  do. 09/05/19
UUR  om 19.30 uur
LOCATIE  Klavertje 3, Sint Willebrordusstraat 29
CONTACT  School Klavertje 3, 03 660 07 70 
of www.klavertjedrie.be

Workshop:  
fotoalbum maken

In deze driedelige workshop wordt 
aangeleerd hoe je de foto's in een mooie, 
overzichtelijke fotoboek krijgt. 

DATUM  van 10/05 tot 31/05
UUR  vr.van 13.15 tot 16.00 uur
PRIJS  € 20,00
LOCATIE  ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20

Kerkconcert K.H. De Eikel
Na het grote succes van de vorige edities 
organiseert K.H. De Eikel ook dit jaar weer 
een kerkconcert. Kom genieten van onze 
veelzijdige muziek op deze unieke locatie! 

DATUM  za. 11/05/19
PRIJS  € 8,00
LOCATIE  Sint-Michielskerk, Biest
CONTACT  Koninklijke Harmonie en Feestzaal 
De Eikel, zaal.de.eikel@gmail.com

Schoolfeest
Jaarlijks schoolfeest Leonardusschool 
met als thema: 'Op zoek naar 
geluksvogels!'

DATUM  za. 11/05/19
UUR  van 13.30 tot 18.30 uur0
LOCATIE  Leonardusschool, Dorpsstraat 12
CONTACT  Leonardusschool, 03 313 53 10, 
www.leonardusschool.one

 

 

Meikermis  
Sint-Job-in-'t-Goor 

Grote kermis in  
Sint-Job-in-'t-Goor.

DATUM  za. 11/05, zo. 12/05  
en ma. 13/05
UUR  za. van 14.00 tot 22.00 uur
zo. van 10.00 tot 23.00 uur 
ma. van 16.00 tot 22.00 uur

LOCATIE  Max Wildiersplein en 
parking 't Goorhof (Kerklei 18)
CONTACT  dienst lokale economie, 
 03 660 25 50 of  

sabine.vaneester@brecht.be

Grote jaarmarkt met meer dan 
100 kramen.

DATUM  zo. 12/05/19

UUR  van 08.00 tot 13.00 uur

LOCATIE  Kerklei en Brugstraat

11-13 
MEI

weekend

IN BRECHT
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IN BRECHT

Black and White
Black and White is een jaarlijkse fuif 
georganiseerd door KLJ Brecht. 

DATUM  za. 11/05/19
UUR  om 20.00 uur
LOCATIE  Tent Overbroekstraat
CONTACT  KLJ Brecht,  
https://kljbrecht.webnode.be

Introductieworkshop  
Tog Chöd

Maak je hoofd leeg en laat je 
energie terug stromen! Tog Chöd de 
Tibetaanse zwaardvorm is een zeer 
mooie en krachtige vorm om het hoofd 
leeg te maken.

DATUM  zo. 12/05/19
UUR  van 10.00 tot 13.00 uur
PRIJS  € 25,00
LOCATIE  Sparreweg 25
CONTACT  Sunyata, 0475 35 55 33,  
www.wisdom-sword.com

 
 
 

Opendeur  
brandweerpost  
Sint-Job-in-'t-Goor

12 
MEI

zondag

UUR  van 10.00 tot 18.00 uur

LOCATIE  Brandweerpost, Watertorenstraat 3
CONTACT   Brandweerpost Sint-Job-in-'t-Goor,  
www.brandweerzonerand.be 

Tijdens de opendeurdag valt er veel te beleven: attracties voor kin-
deren en volwassenen; demonstraties van boomzagen; brandende 
frietpot; spuitbussen en interventies; static show technische hulpver-
lening; zoekactie in met rook gevulde kamer,…

MOS-openschooltuinendag
Steeds meer scholen krijgen een groen 
kleedje. Ze vertellen over hun traject 
van grijze speelplaats naar groene 
schooltuin. Dé dag dus om voorbeelden 
te bekijken, ervaringen uit te wisselen 
en ideeën op te doen! 

DATUM  wo. 15/05/19
UUR  van 09.00 tot 15.00 uur
LOCATIE  gbs De Sleutelbloem, Schoolplein 2
CONTACT  gbs De Sleutelbloem,  
oc_desleutelbloem@hotmail.com

Wandelclub 't Sluisken
Elke derde woensdag van de maand 
organiseert de wandelclub van ldc Het 
Sluisken een geleide wandeling. Deze 
maand doen ze de wandeling van de 
"Weerijs kleine Aa" in Overbroek. 

DATUM  wo. 15/05/19
UUR  van 13.30 tot 17.00 uur
LOCATIE  Vertrek Overbroekstraat 3
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20

Opendeurdag Clara Fey
Een gezamenlijke opendeurdag, 
georganiseerd door BuBaO Sint-
Rafaël (buitengewoon basisonderwijs), 
BuSO Kristus-Koning (buitengewoon 
secundair onderwijs), Basisonderwijs 
Kristus Koning en zorg Clara Fey. 
Diverse workshops voor kinderen, 
rondleidingen, infomomenten, 
jobtuin, boerderij, open klassen en 
trappistencafé.

DATUM  zo. 12 mei 2019 
UUR  van 13.00 tot 17.00 uur
LOCATIE  Campus Kristus Koning, Bethaniënlei 
5, Campus Sint Rafaël, Kerklei 44
CONTACT  OC Clara Fey, https://clarafey.be

Infoavond kleuterschool
Infoavond voor de ouders van de nieuwe 
kleuters voor schooljaar 2019-2020.

DATUM  di. 14/05/19
UUR  om 19.30 uur
LOCATIE  School De Zevensprong, Venusstraat 5
CONTACT  School De Zevensprong,  
03 660 07 70 of www.de7sprong.be
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Infoavond autodelen
Autodelen biedt je economische, sociale 
en milieuvoordelen. Overweeg je een 
(tweede) wagen aan te schaffen die 
je zelden gebruikt, heb je geen wagen 
maar zou dat af en toe wel eens handig 
zijn,… Een spreker van autodelen.net 
licht de mogelijkheden toe.

DATUM  do. 16/05/19
UUR  van 20.00 tot 22.00 uur
LOCATIE  ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  KWB Sint-Job-in-'t-Goor,  
0475 65 28 41, info@kwbsint-job.be

Schoolfeest
Maak kennis met de school Klavertje 
3 en geniet van het feest van de 
kleuters en leerlingen. Deze dag is er de 
mogelijkheid tot inschrijven. 

DATUM  zo. 19/05/19
UUR  van 14.00 tot 18.00 uur
LOCATIE  School Klavertje 3,  
Sint Willebrordusstraat 60
CONTACT  School Klavertje 3, 03 660 07 70 
of www.klavertjedrie.be

Kennismakingsuurtje
Je kan de werking van de klas en de 
school komen bekijken. Je mag met 
jouw kind een uurtje komen spelen in 
de eerste kleuterklas.

DATUM  wo. 22/05/19
UUR  van 09.30 tot 10.30 uur
LOCATIE  Basisschool In 't Groen, 
Leopoldstraat 15
CONTACT  Basisschool In 't Groen,  
www.bs-intgroen.be

Wandelclub De Lindeboom 
Elke vierde 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. 23/05/19
LOCATIE  ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 
of delindeboom@ocmwbrecht.be

Schoolfeest 
Kom naar het schoolfeest met als thema 
"Spic en Span" met optredens van de 
kinderen, spelletjes, een frietkraam en 
nog veel meer.

DATUM  za. 25/05/19
UUR  van 13.30 tot 18.30 uur
LOCATIE  Basisschool In 't Groen, 
Leopoldstraat 15
CONTACT  Daltonschool In 't groen,  
03 313 86 63, info@bs-intgroen.be,  
www.bs-intgroen.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFOSESSIE: ONLINE 
FRAUDE HERKENNEN 

Vorig jaar werden er in België 9747 
gevallen van 'phishing' via internet-
bankieren vastgesteld. Dat zijn er 3 
keer zoveel als het jaar voordien. De 
politiezone probeert altijd zo goed 
mogelijk (preventief) in te spelen op 
actuele fenomenen. Daarom organi-
seert Lokale Politie Voorkempen een 
gratis sessie rond cybercrime of online 
fraude. Heb je moeite met valse van 
echte berichten te onderscheiden? 
Kunnen je moeder, (groot)vader 
of buurvrouw extra tips gebruiken 
om valse, online berichten sneller te 
herkennen? Nodig hen dan uit op 
één van onze gratis infosessies rond 
cybercrime - of kom zelf langs. Graag 
inschrijven via evelyn.tiebos@police.
belgium.eu en dit vóór 10 mei 2019.

UUR  van 14.00 tot 15.45 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeustraat 9
CONTACT Lokale Politie Voorkempen, 
evelyn.tiebos@police.belgium.eu

15 
MEI

woensdag

WORDT 
VERWACHT
Ontdekkingstocht aan 
boord van de milieuboot
De milieuboot neemt je mee voor een 
boeiende en leerrijke verkenning van 
het Albertkanaal tussen Antwerpen 
en Wijnegem. Maak kennis met 
het leven op, om en in het water, 
onderzoek de waterkwaliteit, ontdek 
hoe je duurzaam kan omgaan met 
water en waterlopen,… Er wordt een 
bus voorzien die vertrekt vanuit  
Sint-Lenaarts (12.30 uur),  
Brecht (12.45 uur)  
en Sint-Job-in-‘t-Goor (13.00 uur).

DATUM  za. 15/06/19
PRIJS  € 5,00
LOCATIE  Brecht, Sint-Lenaarts,  
Sint-Job-in-‘t-Goor
CONTACT  www.milieuboot.be of karen.
adriaenssens@brecht.be
INSCHRIJVEN  voor woensdag 12 juni  
via https://brecht.ticketgang.eu/ 

Schoolfeest
Maak kennis met de school De 
Zevensprong en geniet mee van de 
kleuters en leerlingen tijdens het 
festival Venusland! Je hebt deze dag 
ook de mogelijkheid jouw kind in te 
schrijven in de school.

DATUM  za. 25/05/19
UUR  van 14.00 tot 17.00 uur
LOCATIE  De Zevensprong, Venusstraat 5
CONTACT  School De Zevensprong,  
03 660 07 70 of www.de7sprong.be

Tabletcafé
Heb je een tablet of smartphone en wil 
je graag wat tips en trucs uitwisselen 
met andere tabletgebruikers? Kom dan 
zeker de laatste vrijdag van de maand 
mee swipen in het tabletcafé in de bib 
van Sint-Job-in-'t-Goor.

DATUM  vr. 31/05/19
UUR  tussen 10.00 en 12.00 uur
LOCATIE  Bibliotheek Sint-Job-in-‘t-Goor, 
Kerklei 2
CONTACT  Bibliotheek, 03 330 12 80,  
info@bibliotheekbrecht.be of  
delindeboom@ocmwbrecht.be
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G E M E E N T E PA R K 

Deadline UiT-kalender juni: vrijdag 10 mei 2019

GLOEDNIEUWE ANKERPLAATS

De Brechtse Stratenloop verhuist dit jaar 
naar een nieuwe stek. Sporthal De Ring 
wordt de nieuwe ankerplaats waar alles 
gebundeld zal worden. Dit levert een 
aantal organisatorische voordelen op. Zo 
liggen de plaats van inschrijven, de start 
en aankomst veel dichter bij elkaar vlak 
naast de sporthal. De kleedkamers van 
de sporthal bieden een leuk extraatje: 
douches! Lopers en supporters die niet 
te voet of met de fiets afkomen, kunnen 
op een boogscheut hun wagen veilig par-
keren op de parking van het treinstation. 

#SPORTERSBELEVENMEER-DORP

De omgeving van de sporthal zal om-
getoverd worden tot een heus sporters-
belevenmeer-dorp met kinderanimatie. 
Zowel op het terras als binnen in de 
cafetaria kan nog gezellig ‘nagesport‘ 
worden met een groot aanbod aan lek-
kere drankjes. De jongere generatie kan 
in Jeugdhuis Bastion terecht voor een af-
terparty. Een hongertje? Geen probleem, 
de foodtrucks verhuizen ook mee, samen 
met de kermisattracties, naar de nieuwe 
ankerplaats. Kom zeker ontdekken wat 

er nog meer te beleven valt in het spor-
tersbelevenmeer-dorp. Wist je trouwens 
dat de nieuwe start en aankomstplaats 
perfect aansluiten op het vertrouwde 
parcours door het centrum van Brecht?

SUPPORTERSGEWELD

Ook dit jaar zet de organisatie in op 
animatie langs het parcours. Met de 
actie “supportersgeweld” worden de 
Brechtse inwoners opgeroepen om hun 
straat te versieren en de lopers aan te 
moedigen. Er zijn gratis supporters-
pakketten beschikbaar voor de buurt-
bewoners met onder andere toeters, 
stoepkrijt en vlaggetjes. Stuur een mail 
naar sportdienst@brecht.be voor meer 
informatie.

FAMILIEGEBEUREN

De Stratenloop blijft natuurlijk de Brecht-
se sporthappening voor klein en groot. 
Er is weer een Kleuter-ouder Run voor 
de allerkleinsten, een kids Run voor de 6 
tot 12 jarigen en dan de 5km en de 10km 
voor de sportievelingen. 

Heel leuk dus om met het hele gezin mee 
te doen aan de verschillende loopwed-
strijden. Alle wedstrijden starten aan 
Sporthal De Ring. 

INSCHRIJVEN 

Het is aan te raden om vooraf online in 
te schrijven via www.sportiefbrecht.be 
want dan ontvang je GRATIS een knap 
Running T-shirt. Dat kan vanaf nu tot 
maandagnacht 11 juni. Dan worden de 
voorinschrijvingen definitief afgesloten. 
Je kan dan wel nog ter plaatse inschrijven 
in de sporthal.

BRECHTS JOGCRITERIUM

De Brechtse stratenloop maakt 
samen met de Bosloop, Clara Fey 
Trail, de kleipikkersrun en de 
Nottebohm run deel uit van 
het Brechts jogcriterium. Laat 
je stempelkaart merken en 
ontvang bij 3 stempels 
een leuk jogcriterium 
cadeau! 
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