
1

informatieblad
juli 2017

jg 41

BRECHTSNIEUWS

04 VERNIEUWDE KERK KLEIN VEERLE

06 T-DAY IN BRECHT 

 10 DE TOFSTE STRAAT  
 VAN 2960 IS DE EESTER!

bvc
Notitie
! mag weg



2

JOBTUIN IS OPEN!
“Een initiatief opstarten om mensen met een kleine 
portemonnee, personen met een handicap en 
plaatselijke inwoners samen te zetten, dat was een 
droom die gegroeid was in gesprekken met OC Clara 
Fey, KWB, beweging.net en ons”, vertelt Emelie 
Eeckelaert van welzijnsschakel De Schakel. Het idee 
van samen tuinieren ontstond en zo werd de droom 
werkelijkheid, want op zaterdag 17 juni werd de Jobtuin 
officieel geopend!

Gert Paulussen van beweging.net legt uit: “Het 
idee achter het project van de Jobtuin is samen iets 
laten groeien, samen tuinieren, waarbij het sociale 
aspect belangrijker is dan de grootte van de wortels 
en pompoenen. OC Clara Fey stelt een locatie ter 
beschikking en werkt enthousiast mee. Zo kreeg het 
project vorm en kwam een geweldige samenwerking 
tot stand.”

Intussen kunnen de medewerkers stilaan groenten 
oogsten. Emelie: “Klopt, dat maakt het leuk natuurlijk! 
We bepalen in onderling overleg waar de groenten 
naartoe gaan. De tuiniers delen mee in de oogst. 
We organiseren met de Schakel al enkele jaren een 
maandelijks eetcafé waar we een gezonde maaltijd 
aanbieden aan democratische prijs. Op ons jongste 
eetcafé konden we al uitpakken met heerlijke sla uit de 
jobtuin!"

Info of interesse? 0475 65 28 41
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VERNIEUWDE KERK KLEIN VEERLE  
IS ONTMOETINGSRUIMTE  

VOOR IEDEREEN   

In …. startten de werken 
aan de kerk Klein Veerle 
in Sint-Lenaarts. Intussen 
zijn de uitbreidingswerken 
afgerond en krijgt de kerk 
er nu ook de functie van 
ontmoetingsruimte bij. We 
zijn benieuwd wat de nieuwe 
functie van ontmoetingsruimte 
juist inhoudt. Louis Gabriëls 
en Laurent Bassez van 
Kerkfabriek Sint-Leonardus, 
en mee verantwoordelijk voor 
de verbouwingen aan de kerk, 
leggen het ons uit.

4

Laurent, op veel plaatsen loopt 
het kerkbezoek sterk achteruit. 
Was de uitbreiding van de kerk 
Klein Veerle eigenlijk nodig?
Laurent: “Ook in Sint-Lenaarts zijn 
er minder kerkbezoekers. Daarom 
wilden we een meer intieme plaats 
voor de gewone vieringen, zonder 
de grote bestaande ruimte op te 
splitsen in kleinere ruimten. Zo 
kunnen drukkere vieringen, zoals 
de gezinsvieringen en sommige 
schoolvieringen, gewoon blijven 
doorgaan in de bestaande grote 
ruimte. Onze bisschop steunt 
ons in de aanpak en gaf groen 
licht voor de uitbouw van een 

multifunctionele kerk. Daarin is er 
naast de christelijke eredienst nu 
ook een ontmoetingsruimte. De 
Sint-Leonarduskerk in het centrum 
blijft natuurlijk wel onze hoofdkerk.”     

Het kerkje wordt dus meer dan 
een kerk, Louis?    
Louis: “Klopt! De eredienst komt 
natuurlijk wel nog op de eerste 

“Met de voorgevel heeft 
architecte Michèle Vochten de 

bedoeling van een  
multifunctionele kerk  
prachtig uitgetekend”  

(Louis)
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plaats. Elke zondagmorgen om 
08.00 uur komen gelovigen samen 
voor Eucharistie of gebedsviering 
in de nieuwe ruimte, tenzij er een 
grotere gezinsviering met meer 
dan 100 personen plaatsvindt. 
Dan gebruiken we de grote ruimte. 
Maar, het is de bedoeling dat de 
kerk daarnaast ook een stemmige 
ontmoetingsruimte wordt voor 
iedereen.” 

Hoe kan die functie van 
ontmoetingsruimte ingevuld 
worden?
Laurent: “Het gebouw staat 
open voor alle activiteiten die 
niet vijandig staan tegenover het 
geloof. Zo kunnen er bijvoorbeeld 
verenigingen terecht voor hun 
vormingsactiviteiten, kan het koor 
of de harmonie er repetities of 
optredens organiseren en kunnen 
de catechisten er hun specifieke 
activiteiten voor grotere groepen 
plannen. Sinds 1946 presenteert 
Vertoli jaarlijks een toneelstuk. 

Om te voorkomen dat deze reeks 
onderbroken wordt omwille 
van de sluiting van ‘t Centrum, 
plant Toneelgroep Vertoli er 
in het najaar drie optredens. 
Verder zijn alle verenigingen, 
ook buurtverenigingen, 
welkom. Je zoekt een ruimte 
voor een babyborrel of een 
vormingsactiviteit voor culturele 
clubs of bedrijfsverenigingen? Ook 
die kunnen er plaatsvinden.”

Wanneer zal het gebouw 
afgewerkt zijn?
Louis: “Het gebouw is volledig 
klaar en opgeleverd. Alleen de 
parking voor ceremoniewagens 
en personen met een handicap 
moet nog aangelegd worden. Dat 
gebeurt door vrijwilligers. We 
hopen in september volledig klaar 
te zijn.” 

De voorgevel heeft een bijzonder 
uitzicht met de steentekeningen. 
Wat is de bedoeling?
Louis: “Met de voorgevel heeft 
architecte Michèle Vochten de 
bedoeling van een multifunctionele 
kerk prachtig uitgetekend. We 
zien wandelende volwassenen 
en spelende kinderen uitgewerkt 
met vooruitspringende bakstenen 
in verschillende dieptes. Ze 
verbeelden de Emmaüsgangers. 

SPRING EENS BINNEN!
Een nieuw openbaar gebouw verdient een bezoekje. Kom eens 
kijken op zondagvoormiddag na de viering of maak een afspraak. 
Verenigingen en organisatoren kunnen reserveren door contact op 
te nemen met de Kerkfabriek.  

Louis Gabriëls en Laurent Bassez

Daarom noemen we de nieuwe 
ruimte ‘Emmaüs’. De bestaande 
grotere ruimte gaat voortaan als 
‘De Olijfboom’ door het leven. De 
knappe geveltekening uitwerken 
was trouwens een huzarenstukje! 
De architecte tekende steen voor 
steen de diepte van elke baksteen. 
Door steenbakkerij Floren 
werden de stenen speciaal voor 
het gebouw gebakken met een 
minimum aan gaten. De leerlingen 
van VITO Hoogstraten, afdeling 
bouw, zorgden er samen met de 
leraars voor dat elke steen zijn 
plaatsje kreeg. Een pluim voor de 
afwerking!”

Zo’n gebouw kost heel wat. Wie 
betaalt dat? 
Laurent: “Het grootste deel van 
de kosten werd gedragen door 
Kerkfabriek Sint-Leonardus die het 
initiatief nam. Het gemeentebestuur 
droeg 50.000 euro bij. De Vlaamse 
Overheid voorziet een toelage voor 
sommige delen die in het totaal 
hopelijk meer dan 100.000 euro zal 
bedragen.”

“De kerk van Klein Veerle 
heeft nu twee delen:  

Emmaüs en Olijfboom”
(Laurent) 

INFO Kerkfabriek Sint-Leonardus,  
bassez@telenet.be, 03 313 91 99
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6 T-Day is hét 
'enige' echte 

tienerfestival (12-
16 jaar). Ouders en 

kinderen verboden! Sluit 
je zomervakantie in stijl af 

op woensdag 30 augustus 
van 10.00 tot 17.00 uur. Tal 

van super coole activiteiten en 
workshops, gratis én (na enkele 

edities in het kamp van Brasschaat) 
in onze eigen gemeente… daar moet 

je bij zijn! Samen met enkele andere 
gemeentebesturen uit onze regio en met 

JACpunt, zorgt onze jeugdconsulent Wouter 
Vandewal dat alles in goeie banen loopt. We 

vragen hem waarom T-day niet te missen is… 
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Wouter, wordt ons gemeentepark werkelijk 
omgebouwd tot een festivalweide?
Wouter: “Absoluut! We vormen het hele park om 
tot een heuse festivalweide met verschillende podia,  
eetkramen, drankstanden, attracties,… T-day is een 
festival dat heel hard inspeelt op jongerencultuur. We 
proberen een afwisselend programma samen te stellen 
waarin jij als tiener je goesting vindt. Het festival zal 
dit jaar in ieder geval heel wat compacter aanvoelen. 
Door de beperktere oppervlakte wordt het een heel erg 
gezellig festival met een hoog doe-gehalte. Zo zullen er 
aantal spectaculaire attracties staan zoals de climbing 
cube. Dat is een constructie van 8m op 8m die via 
verschillende technieken beklommen kan worden. (ziet 
het er niet cool uit op de cover) En heel wat andere 
attracties zullen het park vullen. Maar, T-day is ook 
van het principe dat alles kan, dus ook niets doen. We 
voorzien dus op het festivalterrein ook hangplekken 
waar jullie gewoon wat kunnen hangen met elkaar.”

Kan je ons al een primeur geven van een niet te 
missen optreden of activiteit?
Wouter: “Op onze facebookpagina van T-day (www.
facebook.com/tdaytienerfestival) lossen we regelmatig 
interessant nieuws, liken dus om helemaal op de 
hoogte te zijn! Heb jij trouwens de laatste maanden 
wel eens met de hit ‘Ik ben een kind van de duivel’ in 
je hoofd gezeten? Awel, de zanger ‘Jebroer’ konden 
we alvast boeken op de mainstage! Samen met 
andere bands zal hij de ruggengraat vormen van de 
mainstage.” 

Wat valt er verder nog te beleven op het festival? 
Wouter: “Veel! Je kan op T-day skaten, je vindt er 
flipperkasten en een heleboel spelcomputers, je kan 
er een airbrush tattoo laten zetten, er is muziek en 
dans, er zijn spectaculaire activiteiten… maar je kan er 
ook gewoon lekker chillen. Nieuw dit jaar is trouwens 
dat je helemaal niet moet wachten tot 30 augustus 
om in de festivalsfeer te komen. Dit jaar zijn er ook 
de ‘days before T-day’ waarbij jij als tiener al de hele 
zomer de kans krijgt om te proeven van het aanbod 
van T-day. Zo kan je in verschillende gemeenten 
tijdens de zomer ook al een beetje T-day beleven. Zo 
kan je leren hoe je zelf een film in elkaar steekt, kan 
je leren skaten of leren dj'en. Maar ook andere zaken 
kan je tijdens de zomer beleven, bekijk het volledige 
overzicht op www.tday.be. Dus, sluit je zomervakantie 
in stijl af en laat je voor de start van de school nog een 
laatste keer helemaal gaan op T-day. Graag tot op één 
van de days before T-day of op het festival zelf!”

T-DAY IN BRECHT

Wouter Vandewal
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Van 3 juli 2017 tot  
29 augustus 2017

Om je helemaal voor te bereiden op T-day, kan je  
tijdens de zomer in verschillende gemeenten een aantal 
workshops volgen. Op woensdag 30 augustus tonen we 

de resultaten van al deze workshops op T-day zelf!  

Het programma

Maandag 3 juli 
workshop promofilm  

wuustwezel

Maandag 3 juli 
workshop vlaggenlijn  

stabroek

Vrijdag 7 juli  
workshop  

‘kunst op het water’  
ekeren

Dinsdag 18 juli  
DJ workshop  
brasschaat

Vrijdag 11 augustus  
skate-initiatie  

essen

Woensdag 16 augustus  
DJ workshop  

brecht

Vrijdag 18 augustus  
skate-initiatie  

kalmthout

Vrijdag 25 augustus  
skate-initiatie  

brecht

Dinsdag 29, woensdag 30 
donderdag 31 augustus 

‘T-day the movie’  
brecht

Days 
before 
T-Day

NOG MEER TIENERACTIVITEITEN
"Tchillen" ken je intussen wel, dat is chill iets drinken, meedoen 
aan een hiphop danssessie, slacklinen, airhockey spelen, je eigen 
lipgloss of shoppingbag maken,… of gewoon lekker chillen. We 
"Tchillen" deze zomer 4 keer, je kiest zelf wanneer je komt en 
weer doorgaat. Meer info op www.jeugdwerkingbrecht.be 

Kreeg jij de coole tienerbrochure ook al in 
de brievenbus? De brochure puilt uit van 
spectaculaire activiteiten: rafting, wipe-out, 
Movie Park, subtropisch zwemparadijs,…  
Bekijk het volledige aanbod in de brochure op 
www.jeugdwerkingbrecht.be. 

avm
Notitie
.
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BEKNOPT

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

BE-Alert
BE-Alert is een alarmeringssysteem 
waarmee de overheid jou verwittigt 
en de nodige instructies geeft 
bij een noodsituatie. Dankzij 
BE-Alert, kan een burgemeester, 
gouverneur of de Minister van 
Binnenlandse Zaken een bericht 
uitsturen naar iedereen waarop 
de noodsituatie impact heeft. Zo 
krijgen alle betrokken inwoners snel 
de nodige aanbevelingen (bv. ramen 
en deuren sluiten bij een brand). 
Officiële, correcte informatie, 
direct van de bron. Je kan een BE-
Alertbericht ontvangen via een sms, 
een gesproken bericht via een vaste 
telefoonlijn of een e-mail. 

Laat je waarschuwen, waar je ook bent
Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren ontvangen. Er kan 
een alarm worden verzonden op basis van een adressenlijst. Daarom is 
het heel belangrijk dat je je inschrijft op Be-Alert. Je kan verschillende 
adressen en verschillende telefoonnummers registreren. 

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

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

INFO Dienst integrale veiligheid, veiligheid@brecht.be of 03 660 25 58

Geen taxus- 
inzameling  
in 2017
 
Sinds 2008 snoeien we met zijn 
allen gewillig onze taxushagen en 
doneren we het snoeisel voor de 
ontwikkeling van geneesmiddelen 
tegen kanker. De inzamelende 
organisatie ‘Vergroot de Hoop’ 
laat nu weten dat ze in 2017 geen 
inzamelactie organiseren, omdat 
er momenteel minder nood is 
aan de grondstof in de farmacie. 
Taxus bevat het bestanddeel 
boccatine, dat verwerkt wordt in 
kankermedicijnen.

METEEN VERWITTIGD BĲ  
EEN NOODSITUATIE? 

REGISTREER JE VIA 
WWW.BE-ALERT.BE

Q16-2569_KANS_crisis_campagne_BE ALERT_Affiche_A3_02.indd   3 03/05/2017   16:13

WOONPROJECT ZOEKT 
JONG VOLWASSENEN MET 
EEN BEPERKING

Het OCMW van Brecht ontwikkelt 
in samenwerking met de sociale 
huisvestingsmaatschappij De 
Voorkempen-H.E. een nieuw 
woonproject op de campus van 
het OCMW: de DIO-woningen. De 
16 DIO-woningen (DIO staat voor 
‘Diensten Inclusieve Ondersteuning’) 
zijn bestemd voor Brechtse jong 
volwassenen met een beperking die in 
staat zijn relatief zelfstandig te wonen 
met ondersteuning van reguliere 
thuiszorgdiensten zoals poetshulp, 
gezinszorg, thuisverpleging en de 
meer gespecialiseerde diensten uit de 
gehandicaptenzorg.

Alle geïnteresseerde jong 
volwassenen met een beperking die 
in onze gemeente wonen kunnen 
zich inschrijven als kandidaat-
bewoner tot en met 31 juli 2017. 
Zorgpartnerorganisatie OC Clara Fey 
start dan met de screening van de 
kandidaat-bewoners.

INFO OCMW Brecht, Gasthuisstraat 11,  
Frank Willeme, 03 330 11 20,  
www.ocmwbrecht.be

bvc
Doorhalen
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DE TOFSTE  
STRAAT VAN  

Op vrijdag 26 mei vierden we in Brecht de ‘Dag 
van de Buren’. Het concept: geen groot feest of 
evenement, gewoon je stoeltje buitenzetten 
en afspreken met de buren in je straat. We 
organiseerden dit jaar een wedstrijd om de 
tofste straat van 2960 te vinden. En de winnaar 
dit jaar is… gebuurt Eester! Ze kregen een 
straatnaambord dat er een jaar lang mag 
hangen. Volgend jaar maken alle gebuurten 
weer kans op deze prijs. We zijn benieuwd 
waarom Eester zich nu een jaar lang de tofste 
straat van 2960 mag noemen… 

Om kans te maken op de mooie prijs van ‘tofste 
straat van 2960’ maakte het gebuurt Eester een hele 
knipselkrant. “We konden het niet bij één anekdote 
houden,” lacht Ines, “we hebben er zoveel dat we 
er een hele krant van maakten!” Nadat ze hun 
prijs (het straatnaambord en cadeaubonnen ter 
waarde van 150 euro) in ontvangst namen op de 
gemeenteraad in juni, vierden ze hun overwinning 
thuis met een glas cava en een pintje. “Dat typeert 
onze buurt helemaal!”, lacht Mie. “We doen dat 
hier in de straat regelmatig, gewoon spontaan 
zonder voorbereiding bij elkaar binnenspringen en 
even samen iets drinken.” 

IS DE… EESTER! 

bvc
Ingevoegde tekst
 de
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Nieuwjaarszingen tot in de 
ochtend 
Naast de spontane babbels 
organiseert het gebuurt heel 
wat activiteiten: de jaarlijkse 
barbecue in een thema, 
carnaval of Halloween, kook- 
of bloemschikworkshops, 
garageverkoop, een wekelijkse 
spelletjesdag tijdens de vakantie,… 
Bea vult aan: “Ook onze activiteit 
‘nieuwjaarszingen’ mag niet 
ontbreken in het lijstje. Al meer 
dan 10 jaar gaan we op de zaterdag 
tussen kerstmis en nieuwjaar 
met alle geburen bij elkaar 
nieuwjaarszingen. Een lange dag 
(en nacht) vol hapjes en drankjes 
die we ’s morgens als het licht 
wordt afsluiten met spek en ei. 
Ambiance is er altijd verzekerd.”

Eigen feestschuur 
Voor al die activiteiten, heeft het 
gebuurt zelfs een feestschuur. 
“Komt er een feestje aan, dan 
maken we die schuur samen 
feestklaar. We nodigen elkaar 
trouwens ook uit op alle andere 

feestjes voor verjaardagen of 
huwelijksverjaardagen, babyborrels, 
trouwfeesten,.. Al zou hier in onze 
straat wel wat meer getrouwd 
mogen worden”, lacht Julia.  

Denkers en doeners 
Op de vraag waarom ze het 
verdienen om het tofste gebuurt 
van 2960 te zijn, zijn ze unaniem. 
“Ons gebuurt telt zo’n 20 
woningen en daarmee zijn we dus 
een klein gebuurt. We hangen 
enorm aan elkaar! We maken 
super veel plezier samen op al onze 
activiteiten, maar helpen elkaar 
ook veel.”  Helen vertelt: “Gaat 
iemand uit de straat op reis, dan 
zorgt iemand van de buren voor de 
dieren. Wat werkmateriaal, tafels, 
servies of een tractor nodig? We 
gaan het gewoon even vragen. Of 
moet iemand onverwacht even 
weg, dan passen we op elkaars 
kinderen. Het gaat hier allemaal 
heel gemoedelijk!” Ines voegt 
nog toe: Wat onze buurt ook heel 
sterk maakt, is dat er onder ons 
zowel denkers als doeners zijn. De 

leuke ideetjes komen vanzelf en de 
handige Harry’s voeren ze uit.”

Geen reden te veel om te feesten
Het gebuurt Eester had jarenlang 
een bekende inwoner: judoka Dirk 
Van Tichelt (ook wel ‘de beer van 
Brecht’ genoemd). Intussen woont 
Dirk zelf niet meer in Brecht, maar 
aangezien het gebuurt Eester van 
mening is dat er geen reden te veel 
is om te feesten, volgen we zijn 
wedstrijden op de voet. “We tonen 
zijn wedstrijden op groot scherm 
in de feestschuur”, vertelt Julia. 
“Hoe verder Dirk geraakt in de 
wedstrijd, hoe meer toeschouwers 
er komen kijken en hoe groter 
het feest bij een overwinning 
wordt! Hopelijk doet hij het bij zijn 
volgende wedstrijd in China goed, 
dan kunnen we weer een feestje 
bouwen! En als dat niet het geval 
is, vinden we zeker wel een andere 
reden met de geburen om te 
feesten hoor!” lacht Julia.  
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BEKNOPT

De bib 
vliegt de 
zomer in! 
Nieuw: e-readers 
In juni startte de bibliotheek van Brecht met het uitlenen van e-readers. 
Dit compacte en gebruiksvriendelijke toestel wordt in de bib opgeladen 
met één of meerdere e-boeken (maximum 5 stuks). Voor slechts 2 euro 
kan je één van de 10 e-readers lenen. Na aanvraag kunnen zowel het 
toestel als de e-boeken worden geleend voor een periode van 4 weken. 
Gemakkelijk voor op reis of gewoon handig om overal mee te nemen! 

Neem de bib mee op reis
In de bibliotheek kan je nog meer materialen lenen om mee te nemen 
op reis. Denk alvast aan:
• een reisgids
• een goed boek
• een luisterboek
• een dwarsligger
• een game 
• een Fundel
• een cd
• een tv-serie

Voor de thuisblijvers
Wie thuis blijft, kan onze geurige speurtocht doorheen het centrum van 
Brecht ontdekken van 1 juli tot 31 augustus 2017. Wie goed speurt, vindt 
misschien wel een echte schat! De speurtocht is gratis te verkrijgen aan 
de balie van de bib en is geschikt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.

De bib gaat ook even met vakantie
De bibliotheek in Sint-Job-in-'t-Goor is gesloten van  
24 juli tot en met 5 augustus 2017.
De bibliotheek in Sint-Lenaarts is gesloten van  
29 juli tot en met 15 augustus 2017.
De hoofdbib in Brecht blijft de hele zomer geopend. 

NIEUWE LOCATIE 
ZITDAG VAN DE 
FEDERALE  
PENSIOENDIENST
De zitdagen van de Federale 
Pensioendienst vinden vanaf 11 
juli 2017 plaats in de lokalen van 
het woonzorgcentrum Sint Maria, 
Gasthuisstraat 11 (ingang rust-
huis, eerste deur rechts).

Op volgende dinsdagen: 11 juli, 12 
september en 14 november van 
09.00 tot 11.00 uur kan je zonder 
afspraak gebruik maken van deze 
lokale zitdagen voor informatie 
over je pensioen.

INFO Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 2,  
03 330 12 80
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OPENINGS- 
UREN EN  
LOCATIE  
WERKWINKEL 
WIJZIGEN

De werkwinkel van Brecht zal 
vanaf 1 juli 2017 sluiten. Omdat 
de werkwinkel haar dienstver-
lening wil blijven aanbieden aan 
minder mobiele klanten, zullen 
de consulenten vanaf septem-
ber wel elke maandag beschik-
baar zijn voor klanten met een 
afspraak. Die afspraak maak 
je online, via ant_wwbrecht.
youcanbook.me. Let wel op: de 
afspraken zullen plaatsvinden 
in het gebouw van het OCMW 
(Gasthuisstraat 11). 

INFO www.vdab.be of  
gratis nummer 0800 30 700

bvc
Doorhalen

bvc
Vervangingstekst
-

bvc
Notitie
Vlieg UiT toevoegen

bvc
Doorhalen

bvc
Ingevoegde tekst
9
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vacature: financieel beheerder
Het gemeentebestuur van Brecht is op zoek naar een nieuwe financieel beheerder met aanleg van een  
werfreserve van één jaar. Iets voor jou? Je kandidaat stellen kan nog tot 5 juli, snel zijn is dus de boodschap!

Nieuwe

JE TAKEN:
Je ondersteunt het gemeentebestuur bij het voorberei-
den, opvolgen, evalueren en bijsturen van het financieel 
beleid. Je staat in voor de dagelijkse leiding en coördi-
natie van de financiële dienst en ziet toe op het kosten-
bewust aanwenden van de financiële middelen. Je voert 
analyses en rapportages uit en zorgt voor onderbouwde 
beleidsvoorstellen. Samen met je medewerkers houd je 
de boekhouding bij en ben je verantwoordelijk voor het 
opmaken van het budget, meerjarenplan en de jaarreke-
ning. Je speelt een cruciale rol bij de organisatie van de 
interne financiële controle en het opzetten van contro-
lemechanismen. Je bent lid van het managementteam 
en denkt mee over de verdere ontwikkeling van de 
gemeentelijke administratie in haar geheel.

JE PROFIEL:
Je hebt een diploma dat toegang geeft tot het niveau 
A (masterdiploma, diploma van universitair onderwijs 
of hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld 
werd met universitair onderwijs). Je hebt de Belgische 
nationaliteit.

Je hebt strategisch inzicht en een duidelijke visie op de 
ontwikkeling van het financieel beleid van een orga-
nisatie. Je interesse in mens en maatschappij maken 
van jou een financieel manager met een passie voor de 
gemeente. Je kan je medewerkers coachen en je ad-
viezen doelgericht communiceren. Je bent in staat om 
financiële processen uit te werken, te implementeren en 
te evalueren voor de ganse organisatie.

ONS AANBOD:
• Een voltijdse, contractuele betrekking, een boeien-

de en afwisselende job met veel contacten in een 
stabiele omgeving;

• een bruto aanvangswedde tussen € 4.740,38 en  
€ 5.912,13 per maand (toegepaste index 164,06), 
afhankelijk van de relevante ervaring. Een persoon-
lijke simulatie van de wedde kan op eenvoudig ver-
zoek worden aangevraagd via de personeelsdienst 
(personeel@brecht.be);

• maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, 
opbouw van 2° pensioenpijler, fietsvergoeding of 
volledige terugbetaling van openbaar vervoer indien 
gebruikt voor woon/werkverkeer.

INTERESSE?
Solliciteer dan uiterlijk op 5 juli 2017 om 12.00 uur 
‘s middags bij het gemeentebestuur van Brecht, 
Gemeentepark 1, 2960 Brecht of via  
sollicitaties@brecht.be door een motivatiebrief, cv, 
uittreksel strafregister en kopie van je diploma in te 
sturen.

De infobundel met vermelding van de 
functiebeschrijving en toelatings- en 
aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen via de 
personeelsdienst of via www.brecht.be/vacatures.

Indien meer dan 30 geldige kandidaturen worden  
aanvaard, worden preselecties gehouden.
De eerste proef zal plaatsvinden op maandag  
4 september vanaf 19.00 uur
 



Kies voor 
goedkopere 
groene energie

Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje 
bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop groene 
stroom en aardgas van de provincie Antwerpen. Ook onze gemeente 
steunt dit initiatief. Nog tot en met 10 oktober kan je je vrijblijvend 
en gratis inschrijven via www.samengaanwegroener.be. Zo bied jij 
je samen met heel veel andere inwoners aan als één aantrekkelijke 
klant op de energiemarkt. Energieleveranciers kunnen op de veiling 
begin oktober hun beste bod geven. Je hoeft dus zelf geen prijzen 
te vergelijken. Na de veiling krijg je een persoonlijk voorstel van de 
leverancier die voor jouw verbruik het meest voordelig is. Pas dan beslis 
je of je wenst in te gaan op het aanbod.

Denk er wel aan: de aangeboden tarieven van de groepsaankoop krijg 
je gedurende 1 jaar. Nadien mag de leverancier de tarieven aanpassen. 
Wie vorig jaar deelnam aan de groepsaankoop moet zich dus ook 
dit jaar opnieuw inschrijven om deel te nemen en een jaar lang van 
kortingsprijzen te genieten.

Begeleiding en inschrijvingen
De provincie zorgt voor de organisatie van de groepsaankoop met een 
stap voor stap begeleiding, van de inschrijving tot en met de overstap 
naar een voordeliger energiecontract. Ook de opzeg van je huidige 
energiecontract wordt volledig voor jou geregeld. Heb je geen toegang 
tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Vanaf  27 
september tot 10 oktober kan je hiervoor in het gemeentehuis terecht 
bij het woonloket: maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur en op 
woensdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Veranderen van 
energieleverancier 
is gratis
16% van de Vlamingen denkt 
onterecht dat ze bij het 
veranderen van elektriciteits- 
en aardgasleverancier een 
verbrekingsvergoeding moeten 
betalen. Veranderen van leverancier 
is gratis. Je nieuwe leverancier 
regelt alle papierwerk met je 
huidige leverancier. Je moet enkel 
een nieuw elektriciteits- en/of 
aardgascontract sluiten. 

De verwarring is mogelijk te 
verklaren door het volgende: 
in hun algemene voorwaarden 
vermelden sommige leveranciers 
(Essent.be, Octa+ en Mega) dat 
de vaste vergoeding verschuldigd 
is per begonnen jaar. Als je dan als 
consument je contract voortijdig 
beëindigt, moet je toch de volledige 
jaarlijkse vergoeding betalen. Er zijn 
grote verschillen in de bedragen van 
de vaste vergoeding. Vraag daarom 
naar de algemene voorwaarden van 
je leverancier. 

Via www.vtest.be kan je zien wat 
de vaste vergoeding is van alle 
aangeboden elektriciteits- en 
aardgascontracten. Klik daarvoor 
in de resultatentabel in de kolom 
“Totale kostprijs op jaarbasis” 
op ‘Meer’. Als je kiest voor de 
goedkoopste energiecontracten 
bespaar je tot 278 euro per jaar op je 
energiefactuur! 

BEKNOPT

INFO www.samengaanwegroener.be of 0800 21 134INFO www.vreg.be
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is op zoek naar …
… gemotiveerde mensen om 
hun poetsteam te versterken.
Heb je zin in een afwisselende 
job in familiale sfeer en wens 
je  te werken in Brecht en 
omliggende gemeenten? Neem 
dan zeker contact op met Brecht 
werkt vzw. Het poetsteam werkt 
in blokken van 4 uren, met een 
minimum van 20u/week.

Ben jij op zoek naar hulp om 
jouw huishoudelijke taken te 
verlichten?
Brecht werkt kan je een 
oplossing aanbieden. Het 
poetsteam werkt steeds in 
blokken van 4 uren, dit kan 
wekelijks of tweewekelijks. Je 
betaalt één dienstencheque 
ter waarde van 9 euro per 
uur. Je hebt de keuze tussen 
elektronische en papieren 
dienstencheques. 

Wie en wat is Brecht Werkt?
Het PWA van Brecht - afdeling 
dienstencheques - werd 
opgericht in 2004 en werd op 
1 april 2017 overgenomen door 
Brecht Werkt vzw.

Interesse?
Aarzel dan niet ons te 
contacteren op 03 330 17 
64, 0477 13 42 68 of info@
brechtwerkt.be
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Werken Schotensteenweg op 
schema, fase 2 start 31 juli 
Op 13 maart 2017 startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met 
de herinrichting van de Schotensteenweg tussen de Beukenlei/Handelslei 
en de Kapelstraat. De betonplaten die nu voor veel geluidsoverlast zorgen 
bij de omwonenden, worden vervangen door een stiller wegdek in asfalt. De 
kruispunten worden veiliger heringericht en de rijbaan wordt meteen ook wat 
breder gemaakt. De werken duren ongeveer 8 maanden.

WERKEN OP SCHEMA: FASE 1 KLAAR OP 10 JULI
De werken aan de Schotensteenweg zitten nog steeds op schema. Dat betekent 
dat de eerste fase van de werken tussen de Kapelstraat en de Andrélaan tegen 
10 juli afgerond is. Enkel de toplaag tussen de Hoge Mereyt en de Andrélaan 
zal nog niet aangebracht zijn. Dit is een bewuste keuze omdat er in de tweede 
fase van de werken nog veel werfverkeer over deze zone moet passeren en het 
pas aangelegde wegdek zou kunnen beschadigen. Verkeer kan intussen echter 
gewoon over de onderlaag rijden. 

TWEEDE FASE START OP 31 JULI
Vanaf 10 juli start het bouwverlof en zal er enkele weken geen activiteit zijn op de 
werf. De werf blijft wel afgesloten voor doorgaand verkeer. Op maandag 31 juli zal 
de signalisatie worden aangepast en start de tweede fase van de werken waarbij de 
Schotensteenweg tussen de Andrélaan en de Beukenlei/Handelslei wordt aangepakt. 

HINDER EN OMLEIDINGEN VANAF 31 JULI
Doorgaand verkeer blijft de bestaande omleidingen via de E19 volgen. De 
pendelbussen die ingesteld werden tijdens fase 1, worden afgeschaft. De bussen 
die normaal de Schotensteenweg volgen, worden omgeleid via de Andrélaan, 
de Mieksebaan, de Beukenlei/Handelslei  terug naar de Schotensteenweg. Deze 
omleiding geldt in beide richtingen. Om de Mieksebaan geschikt te maken voor de 
omleiding van de bussen zullen de drempels aangepast worden. 

BEWONERS ZOVEEL MOGELIJK BEREIKBAAR
De aanpak van de werken in fase 2 is gelijkaardig aan deze in fase 1 waarbij 
er stapsgewijs in verschillende zones zal gewerkt worden om de hinder te 
beperken. Ook de hinder voor de bewoners in de werfzone zal gelijkaardig zijn. De 
bereikbaarheid blijft dus zoveel mogelijk gegarandeerd. De grootste hinder voor 
omwonenden start rond 15 augustus wanneer de opbraakwerken gepland zijn.

BLIJF OP DE HOOGTE.
Wie op de hoogte wil blijven van de werken kan surfen naar www.
wegenenverkeer.be/Brecht. Daar kan je je inschrijven op de nieuwsbrief over deze 
werf, zodat je steeds mee bent met de laatste ontwikkelingen. AWV heeft ook 
een bereikbaarheidsadviseur aangesteld die luistert naar je vragen, suggesties 
of klachten over de werf. De bereikbaarheidsadviseur kan je bereiken via 
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of 0477 47 74 76
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NET GEMIST

Tijdens de opening van De Ring rond 
Brecht kwamen de inwoners, groot en 

klein, in groten getale per fiets, step, 
gocart of te voet de weg bewonderen.

17 
MAART

2017

26 
MAART

2017

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

De tv ging weer op zwart tijdens de buitenspeeldag en tal van 
kinderen kwamen op de drie verschillende locaties genieten 
van de spectaculaire activiteiten. 

19  
APRIL
2017

Dit jaar organiseerde Unizo Brecht geen 
wereldrecordpoging tijdens Pasenkermis maar wel een 
ecologische stunt. Hoe sterk moet je je lichaam inspannen 
om energie op te wekken?

De deelnemers van de workshop 
‘Bloemenkunstenaar voor één dag’ stelden onder 
leiding van Sofie Leysen van Madam Toertjes een 

eigen wilde bloemenboeket samen. Kortom, dit was 
een fleurige workshop boordevol stylingtips.

30 
APRIL
2017
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Op donderdag 11 mei werd de eerste ‘Warme 
tuin’ officieel ingehuldigd. Dit project van de 
Landelijke Gilden werd door OCMW Brecht 

verder uitgewerkt op de terreinen achter 
het WZC Sint-Maria. Momenteel zijn 5 

bewoners van het rusthuis en de aanpalende 
serviceflats actief in de tuin. Elke bewoner 

heeft zijn eigen groentenbak en staat in voor 
het onderhoud ervan. 

Tijdens de opening van het nieuwe de Caterspad in 
de Brechtse Heide werd ook het doeboek Kik en Eek 
voorgesteld. Samen met de figuren deden de kinderen toffe 
opdrachten.

10 
JUNI
2017

11  
MEI
2017

08 
JUNI
2017

Deze sportdag biedt alle 50-plussers de mogelijkheid om een 
aangename sportieve dag in Brecht mee te maken. Het was tevens een 

mooie gelegenheid om kennis te maken met een aantal nieuwe sporten. 

Onder een stralende hemel trok op 
Pinkstermaandag de Sint-Leonardusprocessie 
voor de 522ste keer door het dorp van  
Sint-Lenaarts. 

05 
JUNI
2017
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BEKNOPT

Wanneer heb je als zwakke  
weggebruiker voorrang? 

Er zijn enkele verschillen:

OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS (=ZEBRAPAD)

Bij een zebrapad heeft de voetganger die oversteekt of aanstalten 
maakt om over te steken altijd voorrang op alle bestuurders. De 
voorrang voor deze voetganger geldt zowel binnen als buiten de 
bebouwde kom. Een fietser die nog op zijn fiets zit is geen voet-
ganger en heeft dus ook geen voorrang op een zebrapad.

OVERSTEEKPLAATS VOOR 
(BROM)FIETSERS 

Bij een oversteekplaats voor 
fietsers en bromfietsers, ge-
markeerd door witte blokjes, 
hebben de fietsers en brom-
fietsers geen voorrang op de 
bestuurders. Dit wordt vaak 
ondersteund door kleine voorrangbordjes (omgekeerde driehoek 
of stopbord) met bijbehorende markeringen. 

FIETSPAD 

Bij een fietspadmarkering, 
die aanduidt dat een fietspad 
doorloopt, hebben de fietsers 
of bromfietsers voorrang op 
het verkeer dat het fiets-
pad kruist. Deze markering 
bestaat uit twee evenwijdige 

witte strepen. Vaak wordt deze voorrangsregeling ondersteund 
door voorrangsborden met bijbehorende markeringen.

VRAGEN VAN DE
inwoners

Voorbeeld: de ring (Brecht-centrum)

Gemachtigd 
opzichter gezocht 
voor Sint-Lenaarts
Ben jij ’s morgens tussen 07.00 
en 09.00 uur vrij en wil jij je 
graag inzetten om schoolkinderen 
veilig te laten oversteken? We 
zoeken momenteel dringend een 
gemachtigd opzichter voor het 
kruispunt Dorpsstraat/Kerkstraat 
in Sint-Lenaarts ’s die morgens de 
kinderen kan overzetten. Je bepaalt 
zelf welke dagen voor jou passen. 
Het gemeentebestuur biedt jou:

• een vergoeding;

• een korte opleiding door de 
politie;

• een volledige uitrusting 
(verkeerjas,..);

• een degelijke verzekering.

INFO Dienst integrale veiligheid en 
mobiliteit, Kristine Van Bavel,  
03 660 25 58 of  
kristine.vanbavel@brecht.be
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Ha�ening
2017BRECHT

IN BRECHT
BIRatlon

Bracht In 't Rood organiseert de derde editie van de 
BIRatlon. De BIRatlon is een recreatieve triatlon, van 
achtereenvolgens 400 m zwemmen, 26 km fietsen 
en 6 km lopen. Centrale locatie is het terrein van 
Chiro Brecht. Deelnemers (m/v) kunnen individueel 
of in trio meedoen. Na de wedstrijd wordt er een 
kleine after-party georganiseerd, waarop atleten en 
supporters kunnen napraten bij pot en pint. Nieuw 
dit jaar is de Jeugd BIRatlon, dit is een mini-triatlon 
voor kinderen vanaf 8 tot en met 15 jaar.

DATUM  zo. 01/07/17
UUR  vanaf 15.30 uur
PRIJS  € 15,00 (solo), € 25,00 (trio)
LOCATIE Chiropleintje Brecht, Tilburgbaan 39
CONTACT Bracht In 't Rood, www.biratlon.be

Beachvolleybal - Keti's Chiro Brecht
De Keti's van Chiro Brecht organiseren een 
beachvolleybalnamiddag en een knaller van een 
afterparty als afsluiter.

DATUM  zo. 02/07/17 
UUR  vanaf 13.00 uur
LOCATIE Chiropleintje Brecht, Tilburgbaan 39
CONTACT Chiro Brecht, www.chirobrecht.be

P A R KP A R K

W W W . P A R K H A P P E N I N G - B R E C H T . B E

Ha�ening
2017BRECHT

Meer dan ooit zijn er in 2017 zekerheden in ’t leven. 
Parkhappening Brecht viert dit jaar namelijk de 
twintigste editie. De maandagen in juli – vijf dit 

jaar! - zijn intussen even vertrouwd als de Ronde Van 
Frankrijk. De Parkhappening wil jullie dan ook hartelijk 

uitnodigen weer met z’n allen van de partij te zijn in 
ons sfeervolle gemeentepark. 

Nieuw!
Onderzoek wijst uit dat senioren en kinderen samenbrengen 

een prima match oplevert en dat willen we in het park 
bewijzen met deze eerste uitgave van onze senioren- en 

kindernamiddag. Daarom nodigen we jong en oud op 
maandagnamiddag 17 juli heel graag samen uit in ons prachtige 

gemeentepark. Inschrijven is niet nodig. Voor deze namiddag 
staat er heel wat moois van eigen bodem op het programma. 

Drie Bijzondere Gasten met Talent en Hummel Bummel 
verzorgen het muziekprogramma en Clown Olivier zorgt voor 
fijne kinderanimatie achteraan het park (springkastelen, een 

schminkstand en nog veel meer wat we niet verklappen).

MAANDAG 3 JULI
Black Forest

Wezz

MAANDAG 17 JULI
Senioren- en kindernamiddag

vanaf 14.00 uur
   Drie bijzondere gasten 

Hummel Bummel 
Clown Olivier en  
kinderanimatie

Avond
Starshifter

Single Malt

MAANDAG 10 JULI
Op Losse  

Schroeven
Rudi Schrauwen 

MAANDAG 24 JULI
Barking Bruce 

Little Chris Solo

MAANDAG 31 JULI
De Bonanzas 

De Schorre

Vuurwerk

20

I N K O M  G R A T I S
maandagen in juli  

van 19.00 tot 23.00 uur
Gemeentepark Brecht 

www.parkhappening-brecht.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier woon  
ik dan!

06 
JULI

donderdag

Je knutselt je droomhuis in de mooiste straat: 
alles is er kleurrijk en er is veel groen. Alle 
kinderen zijn dikke vrienden en komen bij 
elkaar. Zie jij het al voor je? We gaan schilde-
ren, knippen,kleuren en plakken: zo creëer jij 
je eigen prachtige plek. 

UUR van 09.30 tot 12.00 uur 
PRIJS € 8
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Jeugddienst Brecht, 03 660 28 30 
of jeugdwerkingbrecht.be
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Feestmarkt  
Sint-Job-in-'t-Goor

Nieuwe feestmarkt in de Brugstraat. 

DATUM  zo. 09/07/17
UUR  van 10.00 tot 18.00 uur
LOCATIE Brugstraat
CONTACT Algemene Markthandelaars 
Vereniging, secretariaat@antwerpsemarkten.be

IN BRECHT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start to DJ!

07 
JULI

donderdag

We gaan vandaag opnieuw 
naar de enige echte DJ-school in 

Gent. Wil jij de nieuwe Mar-
tin Garrix, Lost Frequencies 

of Dimitri Vegas & Like Mike 
worden? Mix als een echte pro 
je favoriete muziek aan elkaar 

en produce de vetste beats!

UUR van 12.15 tot 18.15 euur
PRIJS € 12,00
LOCATIE Vertrek Sint-Lenaarts, 
Brecht, Sint-Job-in-'t-Goor
CONTACT  Jeugddienst 
Brecht, 03 660 28 30 of 
jeugdwerkingbrecht.be

verhalen, games en animaties leren 
programmeren? Schrijf je dan snel 
in voor deze workshop, geschikt voor 
kinderen tussen 6 en 17 jaar. 

DATUM  wo. 19/07 en wo. 30/08
UUR van 14.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, 
Kerklei 2
CONTACT Bibliotheek,  
www.bibliotheekbrecht.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KID Rock

14 
JULI
vrijdag

KID Rock is sinds 2009 het 
leukste kinder- en jongerenfes-
tival van Vlaanderen, op maat 

van jeugdwerkingen als de onze. 
Naast Ghost Rockers zijn er tal 
van optredens op verschillende 
podia. Het festivalterrein staat 
verder gevuld met springkas-

telen, trampolines, activiteiten, 
spelletjes en nog veel meer. 

UUR van 08.25 tot 17.35 uur
PRIJS € 11,00
LOCATIE Vertrek in Sint-Lenaarts, 
Brecht, Sint-job-in-'t-Goor
CONTACT  Jeugddienst 
Brecht, 03 660 28 30 of 
jeugdwerkingbrecht.be

Mastentoppentocht en  
Gezinswandeling 'WalkOn'

De Mastentoppentocht is een 
afwisselende zomerse wandeling met 
verschillende afstanden (5, 7, 10, 13, 
15, 18, 22, 26 of 30 km). Tegelijkertijd 
organiseren de Sint-Michielstappers 
een gezins- en kindvriendelijke 
belevingswandeling met zowel 
onderweg als bij aankomst de nodige 
aandacht voor brandwondenpreventie, 
verzorgd door Oscare en Brandweer 
Brecht. Kik en Eek van Toerisme Brecht 
kijken samen met de kinderen op hun 
manier naar de brandgevaren in de 
natuur. Verder zijn er kindergrime, 
animatie en mooie prijzen te winnen.

DATUM zo. 09/07/17
UUR  van 09.30 tot 15.00 uur
PRIJS  € 1,50
LOCATIE Vertrek feestzaal De Eikel, Oude 
Veldstraat 4
CONTACT  Sint-Michielstappers,  
www.st-michielstappers.eu

Eetdag Samana
Eetdag ten voordele van Samana 
Overbroek (ziekenzorg).

DATUM  zo. 09/07/17
UUR  van 11.00 tot 18.00 uur
LOCATIE Parochiezaal, St. Willebrordusstraat 21
CONTACT Samana Overbroek, 0477 39 25 34

Zomercursus 'Eerste Hulp en 
helper'

Na deze cursus weet je hoe je in 
noodsituaties moet reageren en hoe 
je de eerste zorgen kan toedienen. Je 
ontvangt een certificaat dat vijf jaar 
geldig is. 

DATUM  van 10/07 tot 14/07
LOCATIE Rode Kruis Sint-Job-in-t-Goor, Kerklei 2
CONTACT  Rode Kruis Sint-Job-in-'t-Goor, 
www.rodekruis.be

Leer programmeren met 
Scratch!

Heb je interesse in alles wat te maken 
heeft met computers? Wil je interactieve 

bvc
Opmerking over tekst
naar volgende lijn
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feeeest in het park

ZATERDAG

08
JULI
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RED THE CAT
Als op het terrein plots het gejam-
mer van een kat weerklinkt, gaan alle 
ogen ongerust omhoog. Op een gi-
gantische stelling zit een poesje vast! 
Gelukkig is er een redder in nood: 
een brandweerman beklimt zonder 
moeite de 8 meter hoge constructie, 
redt de kat en wordt door de oms-
taanders op handen gedragen. Of dat 
was toch de bedoeling… 

ONDER DE TAFEL
‘Onder de tafel’ is een installatie van 
allerlei meubels, meubels die een 
ander leven hebben gekregen. Soms 
staan ze op hun kop of er ontbreken 
onderdelen aan. De laadjes zijn ge-
vuld met lapjes, zonnebrillen, lepel-
tjes of rolletjes gekleurd plakband. 
Hier kun je zelf ontdekken, vorm-
geven, knutselen, spelen, ordenen, 
veranderen. 

THE XXL ONE
Deze retro steltenloper is onze 
ideale gastheer. Met de opvallende 
camera die hij met zich meedraagt, 
fotografeert hij je vanuit zijn eigen 
vogelperspectief. Jouw leuk aanden-

ken aan feeeest kan je later online 
downloaden. 

FARM ON WHEELS 
De eerste rijdende kinderboerderij in 
België komt naar feeeest! 

DE REMIX, HOERA
Eenkleurrijk bouwwerk dat zich 
ontpopt tot een originele feestfabriek 
waarin je samen op ontdekkingsreis 
gaat. Onderweg stel je zelf de ele-
menten voor je feest samen. Door 
het bedienen van de installatie ont-
staat een uniek visueel samenspel 
met een spectaculaire, feestelijke 
ontknoping. 

CINEMA ROULOTTE
Rond hun kleine, rijdende cinema 
ontvangt het zonderlinge echtpaar 
Roulotte de bezoekers.
Samen met hun hulpje Igor bieden ze 
hun gasten een acrobatenfilm aan, een 
verrassende pauze én de hoofdfilm die 
voor de nodige verwarring zorgt...

CALLE PAYASO
Improvisaties met voorbijgangers, 
zonder gesproken taal, inspelen op 

situaties. Deze opvallende, grappige 
act kleurt je dag!

HOPFROG FANFARE
Drie percussionisten en zeven 
blazers -samen tien muzikale klas-
bakken en karakterkoppen- rekken 
het concept ‘fanfare’ op in allerlei 
richtingen. Zij klinken als het leven 
zelf : nu eens grotesk en absurd dan 
weer verstild en eenvoudig. Maar 
altijd écht : met adem, zweet en 
ritmes die doen bewegen.

EN NOG VEEEEL MEER…
Maak op feeeest in het park ook 
kennis met de grootste kindervriend 
Gérard den olifant, de in te kleuren 
caravan van Meneer De Wit of maak 
een ritje op de nostalgische zweef-
molen. Snuister rond op onze Hippe 
Hebbe Dingen markt: tal van winkel-
tjes, webshops en creatievelingen 
uit Brecht en omstreken brengen 
het beste van zichzelf mee. Geniet 
van een zomerse cocktail, een fris 
pintje of een homemade limonade 
en smul van een frietje, burger, pizza 
of ijsje bij één van onze vele food-
trucks.

Programma
14.00 – 19.00 uur 
familiefestival met 

acts, animatie, muziek…

14.00 – 18.00 uur 
pop-up markt           

15.00 uur 
Dancarta en  

muziekschool

20.00 – 22.00 uur
optreden Bonnie Blues

PARK

bvc
Doorhalen

bvc
Vervangingstekst
Allerlei meubels kregen een ander leven.

bvc
Ingevoegde tekst
 spatie

bvc
Doorhalen

bvc
Vervangingstekst
en beleef je een spectaculaire ontknoping.

bvc
Doorhalen

bvc
Ingevoegde tekst
 clown

bvc
Doorhalen

bvc
Vervangingstekst
kleurt vast en zeker

bvc
Doorhalen

bvc
Doorhalen

bvc
Doorhalen

bvc
Opmerking over tekst
niet vet

bvc
Doorhalen

bvc
Doorhalen
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IN BRECHT
Voetbal voor debutantjes

Ben je tussen 4 en 12 jaar en trap je 
graag tegen een bal? Alle beginnende 
voetballertjes (jongens én meisjes) zijn 
welkom om vrijblijvend deel te nemen 
aan deze kennismakingstraining. 

DATUM  zo. 30/07/17
UUR van 13.00 tot 14.00 uur
LOCATIE A-terrein KFC Sint-Lenaarts
CONTACT KFC Sint-Lenaarts,  
www.kfcsint-lenaartsjeugd.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sint-Jacob kermis  
Sint-Lenaarts
 

28-30 
JULI

weekend

Tijdens het laatste weekend van juli vieren we kermis in  
Sint-Lenaarts.

KERMIS: 28-29-30/07 IN DE DORPSSTRAAT
vr. van 17.00 tot 23.00 uur
za. van 16.00 tot 23.00 uur
zo. van 14.00 tot 22.00 uur

Info: sabine.vaneester@brecht.be of 03 660 25 65

KLEIPIKKERSFESTIVAL MET AVOND- EN ROMMELMARKT 
EN BOEKENVERKOOP: 28/07
van 17.00 tot 22.00 uur
Het Kleipikkersfestival wordt op poten gezet door een samenwerking 
tussen Unizo en de lokale handelaren. Er worden verschillende 
podia geplaatst tussen de kermiskramen doorheen de Dorps- en 
Kerkstraat. Bezoekers kunnen kuiëren over een gezellige avondmarkt 
en rommelmarkt. Tijdens de avondmarkt organiseert de bibliotheek 
een boekenverkoop. Om het spektakel compleet te maken is er ook 
verrassende straatanimatie.

Info en inschrijven avondmarkt:  
sabine.vaneester@brecht.be of 03 660 25 65
Inschrijven rommelmarkt: info@l-artisjok.be

RETROKOERS: 30/07
van 14.00 tot 17.00 uur
Reeds voor de zesde keer brengt de Retrokoers van de Verzopen 
Talenten hulde aan de nostalgie en de heroïek van het wielrennen van 
weleer. Om 14.30 uur start de Kleutertoer. Alle kleuters tot en met 6 
jaar wanen zich 400 meter lang echte wielrenners. Om 15.00 uur start 
de 40 km lange Retrokoers. Ambiance, behaarde benen en smakelijke 
premies gegarandeerd.
Info en inschrijven retrokoers: www.verzopentalent.be

DE HELE ZOMER 
    
'2960' Fietszoektocht
Kom fietsen en speuren in 
Brecht en ontdek leuke plekjes, 
bezienswaardigheden en interessante 
weetjes van alle deelgemeenten. 
Uiteraard zijn er mooie prijzen te 
winnen.

DATUM van 01/07 tot 30/09
LOCATIE Toerisme Brecht, Gemeenteplaats 1
CONTACT Toerisme Brecht,  
www.toerismebrecht.be

Zoektocht:  
De Schatten van Vlieg
Vlieg heeft ergens in de gemeente 
Brecht een schat verstopt. Haal 
je gratis opdrachtenboekje in 
de bibliotheek en ga mee op een 
ongelooflijk leuke tocht doorheen het 
centrum van Brecht. 

DATUM  van 01/07 tot 31/08
LOCATIE Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9
CONTACT Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80

Kik en Eek doe-boek
Kik en Eek zijn twee Brechtse vrienden 
die op hun eigen speelse manier 
kinderen rondleiden in de wereld 
van erfgoed en natuur. Het doe-boek 
verzamelt een leuke kinderwandeling 
en heel wat super coole opdrachten om 
deze zomer te doen!

LOCATIE Toerisme Brecht, Gemeenteplaats 1
CONTACT Toerisme Brecht,  
www.toerismebrecht.be

bvc
Notitie
Kan de blauwe blok links geplaatst worden zodat we met 'De Hele zomer' afsluiten op blz. 22Kan je de subtitels in de blauwe balk ook anders zetten. (niet onderlijnen).
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Deadline UiT-kalender augustus: maandag 3 juli 2017

WORDT OOK VERWACHT
deze zomer

AUGUSTUS   
   

Wandel- en boottocht
Geniet tijdens een verkwikkende 
natuurwandeling en een heerlijke 
boottocht van de rust op en langs het 
kanaal. Beperkt aantal plaatsen, dus 
schrijf je tijdig in!  

DATUM  za. 05/08 en zo. 06/08
LOCATIE Brug 9 Sint-Lenaarts
CONTACT Toerisme Brecht, 03 660 28 30,  
www.toerismebrecht.be

Kunst 2960
Voor het zesde jaar op rij organiseert 
Curieus Brecht het kunstevenement 
'Kunst in 2960'. De tentoonstelling 
geeft aan kunstenaars van eigen 
gemeente de mogelijkheid om gratis 
hun kunstwerken tentoon te stellen. 
Iets voor jou? Inschrijven kan nog tot 
15 juli.

DATUM  zo. 06/08/17
LOCATIE Lochtenbergplein
CONTACT Curieus Brecht,  
walter.vandecraen@telenet.be

Zomerwinkel in de abdij
Jaarlijkse zomerwinkel van de zusters 
Trappistinnen. Je vindt er zeep en leuke 
geschenkartikelen, kaarten, kaarsen en 
tweedehandsboeken. 

DATUM  11-12-13/08/16 
LOCATIE Abdij O.L.V. van Nazareth,  
Abdijlaan 9
CONTACT Abdij O.L.V. van Nazareth,  
03 313 92 50, www.abdijnazareth.be

Chirofeesten Brecht
Tijdens de chirofeesten van Chiro 
Brecht kan je op zaterdag dansen op 
de openluchtfuif, zondagnamiddag 
vindt een touwtrekwedstrijd plaats 

en daarna kan je feesten op de 
Kortebroekenfuif.

DATUM  za. 12/08 en zo. 13/08

LOCATIE Chiropleintje Brecht, Tilburgbaan 39
CONTACT Chiro Brecht,  
www.chirofeestenbrecht.be

Opendeur brandweer 
De brandweer van Brecht zet zijn 
deuren open met demonstraties en 
attracties voor kinderen, rondritten met 
brandweerwagens,…

DATUM  zo. 27/08/17
LOCATIE Brandweer Brecht, Ambachtslaan 10
CONTACT Brandweer Brecht,  
www.brandweerbrecht.be

Fietshappening De Schakel
Op de jaarlijkse fietshappening 
voor het hele gezin kan je kiezen uit 
verschillende fietsroutes, start- en 
controleposten.

DATUM  zo. 27/08/17
LOCATIE Brandweer Brecht, Ambachtslaan 10 
of De Eester in Sint-Lenaarts
CONTACT Toerisme Brecht en WTC De 
Rembokken, www.schakel.be

T-Day
T-Day is hét enige echte tienerfestival 
(12-16 jaar) om je zomervakantie in 
stijl af te sluiten Meer info lees je in dit 
infoblad op blz. 6.

DATUM  wo. 30/08/17
LOCATIE Gemeentepark Brecht
CONTACT www.t-day.be

SEPTEMBER  
   
Maand van de sportclubs
Van 1 tot en met 30 september vindt 
de ‘maand van de Sportclub’ plaats. 
Dan zetten de Brechtse sportclubs 
hun sport en activiteiten extra in de 
kijker. .

DATUM van 01/09 tot 30/09
LOCATIE Brechtse sportclubs
CONTACT Sportdienst, www.sportiefbrecht.be

Sint-Job Zomert
Sint Job Zomert biedt het gekende 
recept: in de namiddag is er enerzijds 
het Festival Familial. 's Avonds is is 
er muziek met onder andere Ghost 
Rockers, Café Flamand, Coco Jr & 
the All Stars. Nadien kan er nog 
verder gefeest worden in JH 't Jop.  

DATUM  za. 02/09/17
LOCATIE Max Wildiersplein
CONTACT www.facebook.com\
sintjobzomert

Dijkrock
Jeugdhuis Den Dijk organiseert een 
festival met optredens van Funeral 
Dress, Bizkit Park, Tangled Horns, 
Spitfire, North-H-Town Hiphop 
Crew, The Priceduifkes, Black Leather 
Jacket, This Means War, Bütcher en 
The True Gods Of Sound And Stone.

DATUM  za. 02/09/17
LOCATIE Kerkstraat Sint-Lenaarts
CONTACT Jeugdhuis Den Dijk,  
www.dijkrock.be

Brechtse fietshappening
Alle Brechtse wielerclubs komen 
jaarlijks samen tijdens de 
Brechtse Fietshappening voor een 
gezamenlijke vriendschappelijke 
trainingsrit. Verder wordt er ook een 
kidsmountainbiketoer voorzien. 

DATUM  zo. 10/09/17
LOCATIE Vertrek zaal 't Goorhof, Kerklei 18
CONTACT Sportdienst,  
www.sportiefbrecht.be



Zo’n 8 jaar geleden leest Johanneke 
een artikel over prostitutie in de 
krant. Ze is zo geraakt door het 
artikel dat ze besluit naar het 
schipperskwartier (Antwerpse 
buurt met raamprostitutie) te gaan. 
Johanneke: “Ik trok de straat op, 
maakte vriendschappelijke contacten 
en leerde de échte vrouw achter 
de prostituee kennen. Zo kwam ik 
een meisje van 22 jaar tegen dat 
op 15-jarige leeftijd in een bordeel 
terechtkwam en zich 7 dagen op 7 
prostitueerde. Ze was zo ongelofelijk 
eenzaam, dat het mij diep raakte. 
Ik zocht voor haar uit welke 
mogelijkheden er waren om  haar 
leven een nieuwe wending te geven. 
Ik was als het ware een brug naar de 
hulpverlening. Stilaan ontstond zo 
Cherut.”

“Ik trek nog steeds veel de straat 
op in het schipperskwartier. Je 
komt er in een totaal andere wereld 
terecht”, vertelt Johanneke. “Op het 
eerste gezicht is het een wereld van 
lachende gezichten achter het raam. 
Maar als je de vrouwen echt leert 
kennen, hen in de ogen kijkt, blijkt het 
een wereld vol depressie, vol dwang 

en manipulatie. En vooral een wereld 
vol eenzaamheid. De meisjes en 
vrouwen hebben veel behoefte aan 
een luisterend oor en aan steun.” 

Intussen is Cherut een professionele 
organisatie, actief in Antwerpen 
en Gent, met een 30-tal actieve 
vrijwilligers. Het gaat om vrijwillige 
professionele therapeuten, 
maatschappelijk werkers, taal- en 
jobcoaches,…  Johanneke vult aan: 
“We leggen enerzijds actief contact 
met vrouwen in de prostitutie. 
Anderzijds heeft Cherut ook 
een inloophuis, een kantoor, een 
therapieruimte en een crisisopvang.  
Bovendien is er Koffieklap, een 
gezellig koffiehuis in Antwerpen, dat 
vrouwen de kans biedt om een eerste 
stap op de arbeidsmarkt te zetten.” 

Naast het helpen van de 
prostituees zelf, vind Johanneke de 
bewustwording van het probleem 
van prostitutie heel erg belangrijk. 
Daarom geeft ze ook lezingen over 
het thema. Ze legt uit: “Prostitutie is 
echt geen job als een andere, zoals 
soms beweerd wordt. Een prostituee 
zei ooit tegen mij: ‘de prostitutie 

heeft mij gekozen, ik koos niet voor 
de prostitutie’. Vrouwen rollen erin 
zonder de keuze te maken. Geen 
enkele vrouw zou, om welke reden 
ook, gedwongen in de prostitutie 
mogen zitten. Veel meisjes hebben 
een achtergrond van misbruik en 
verkrachting. Het zijn Jonge vrouwen 
op zoek naar aandacht en liefde, 
maar ze weten niet wat liefde is. Voor 
hen is de drempel naar prostitutie 
spijtig genoeg erg laag. Ze geraken 
zichzelf helemaal kwijt en lopen 
enorme trauma’s op. "

Na zo’n 8 jaar blijft Johanneke zich 
meer dan eens inzetten voor Cherut. 
“Door de jaren heen heb ik heel 
wat vrouwen leren kennen die er 
erg aan toe waren, die weggezakt 
waren in een depressie, en nergens 
terecht konden. Als ik zie dat ze door 
de begeleiding van ons team hun 
moed, zichzelf en hun zelfwaarde 
terugvinden, dat ze de stap uit de 
prostitutie durven zetten, dan ben ik 
trots. Daar doe ik het voor! Hen stap 
voor stap zien openbloeien, dat geeft 
tonnen energie!”

www.cherutbelgium.com

Johanneke, inwoonster van onze gemeente Brecht, is de drijvende 
kracht en stichtster van Cherut. Cherut is een organisatie die zich 
inzet voor vrouwen die in de prostitutie beland zijn. Sommige van hen  
zijn slachtoffer van mensenhandelaars, anderen worden onder valse voorwendselen naar ons 
land gelokt, nog anderen worden door hun vriend gedwongen om zich te prostitueren. We vragen 
de inwoonster van onze gemeente graag wat Cherut doet.  

Johanneke zet zich in 
voor vrouwen die in de 
prostitutie belanden 

    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!


