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NIEUWE BIB
Vanaf 5 juni vind je de gloednieuwe bibliotheek 
van Sint-Lenaarts op de eerste verdieping van 
het nieuwe OC ’t Centrum. Dit wordt meer dan 
alleen een plaats om boeken te lenen: ze geeft 
ruimte voor zowel ontmoeting als rust. Een 
tijdschrift lezen met een kop koffie, surfen op het 
internet of de catalogus raadplegen, neuzen in 
boeken en films of in de nieuwe collectie games: 
het kan allemaal in de moderne, functionele en 
veelzijdige nieuwe bib.

BEELDVERHAAL

Coverfoto: Een 150-tal kinderen uit de Sint-Lenaartse 
scholen vormden een boekenketting om de allerlaatste 
boeken over te brengen van de oude naar de nieuwe bib!

COLOFON:
Verantwoordelijke uitgever: Charlotte Beyers,  
Veldstraat 138, 2960 Brecht 
Contact redactie: dienst communicatie,  
Gemeentepark 1, 03 660 25 73, communicatie@brecht.be 
Concept & Creatie: Made by Design - www.madebydesign.be
Druk: Artoos group, www.artoosgroup.eu

(c) Ben Van Hoydonck
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UITBATING (CAFETARIA)  
OC ’T CENTRUM 

De bouwwerken aan het gloednieuw ontmoetingscentrum ’t Centrum in Sint-Lenaarts zijn 
afgerond en de bibliotheek verhuisde in juni naar het gebouw. De gemeente Brecht is nu op 
zoek naar een uitbater. In afwachting van de afronding van de zoektocht naar een definitieve 
en langdurige uitbater voor het ontmoetingscentrum (zie tweede oproep pagina 6), zijn we 
eerst op zoek naar een gemotiveerde tijdelijke pop-up-uitbater voor de horecazaak in het 
ontmoetingscentrum (zie eerste oproep pagina 5). 
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Tijdelijke POP-UP-uitbater  
horecazaak OC ’t Centrum gezocht
Het nagelnieuwe ontmoetingscentrum in het centrum van Sint-Lenaarts herbergt 
naast een horecazaak op het gelijkvloers ook de nieuwe bibliotheek en een moderne 
theater/concertzaal. Omwille van de opening van de bibliotheek in juni en het 
komende cultuurseizoen dat van start zal gaan in september, wenst de gemeente dan 
ook op korte termijn de horecazaak op het gelijkvloers te openen met een pop-up-
uitbater. 
Ook de activiteiten van de Sint-Lenaartse verenigingen kunnen in september starten 
in het ontmoetingscentrum. In afwachting van de aanstelling van de definitieve en 
langdurige uitbater, is privéverhuur van zalen nog niet mogelijk dit jaar. 

Pop-up?
De gemeente Brecht is op zoek naar een gemotiveerde tijdelijke uitbater voor de 
horecazaak van het gloednieuwe ontmoetingscentrum. In afwachting van de gunning 
van een langdurige concessie van de zaak (oproep volgende pagina), wil de gemeente 
een kortlopende pop-up concessie verlenen aan een uitbater. De gemeente 
lanceerde vorig jaar al een oproep tot kandidaten, maar er waren toen nog teveel 
onduidelijkheden voor definitieve toewijzing aan een uitbater. Vandaar dat er tijdelijk 
een pop-up wordt gestart.

Interesse?
Dien jouw voorstel in en ding zo mee om de cafetaria van het ontmoetingscentrum op 
gemotiveerde wijze uit te baten. Aan de geïnteresseerde partijen wordt gevraagd om 
de volgende documenten aan te leveren: 
• een beknopte motiveringsnota; 
• een plan van aanpak voor de opstart en de uitbating; 
• een voorstel van concessievergoeding; 
• een voorstel van tijdelijke inrichting. 

Voorstellen worden beoordeeld op hun aantrekkelijkheid, volledigheid, transparantie 
en motivering. Dien jouw voorstel ten laatste in op woensdag 3 juli 2019 tot 10.00 uur 
per mail aan tinne.rombouts@brecht.be. Voor meer info over de voorwaarden van de 
uitbating en vragen kan je ook terecht op dat mailadres. 

OPROEP
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INFO gemeente Brecht, Tinne Rombouts, 
tinne.rombouts@brecht.be of 03 660 25 50 

De gemeenteraad keurde op 13 juni 2019 de 
procedure voor de zoektocht naar een definitieve 
uitbater voor OC ’t Centrum goed. Het is de 
bedoeling dat het ontmoetingscentrum in het hart 
van Sint-Lenaarts een synergie creëert tussen de 
reeds voorziene functies in de dorpskern (scholen, 
lokale handelaars…) en het nieuwe multifunctionele 
programma (theater, bib, ontmoeten, ontspanning…). 

ONTMOETEN in OC ‘t Centrum 
Het complex van het ontmoetingscentrum is 
opgevat als langwerpig middelhoog gebouw in witte 
bepleistering met houten gevelafwerking, waarin op 
het gelijkvloers een gezellige cafetaria, een volledig 
ingerichte keuken, een ruime foyer en de podiumzaal 
voorzien zijn. Op de eerste verdieping vooraan vind je 
de nieuwe bib met 3 extra vergaderruimtes.

Het ontmoetingscentrum biedt de uitgelezen 
kans om mensen met diverse behoeftes en van 
verschillende leeftijden bij elkaar te brengen. Het 
ontmoetingscentrum vormt zo de samensmelting 
van een hele reeks functies, die al dan niet gelijktijdig 
kunnen plaatsvinden. Dit concept haalt maximaal 
profijt uit de rijkdom van de kruisbestuivingen: van 
workshops tot een voordracht of theater, receptie tot 
feest, van yogales, spelletje biljart of petanque tot een 
rustmoment in de bib of op het zonneterras na een 
repetitie, wandeling of fietstocht. In OC ‘t Centrum 
komen verschillende werelden samen.

Binnen- en buitenruimte kunnen worden 
gecombineerd voor allerhande activiteiten 
(bijvoorbeeld Kerstmarkt, dorpsfeest…). Het café 
heeft zijn eigen buitenruimte, de foyer kan als zaal 
rechtstreeks gelinkt worden aan de buitenruimte in 

de zijstrook, de zaal kan volledig worden opengezet, 
zodat ze één geheel vormt met een mogelijk vrij te 
maken parking.

In dialoog met kandidaat-uitbaters
In deze procedure ligt de nadruk op de dialoog met 
geïnteresseerde kandidaten. De gemeente vreest 
immers dat er anders bepaalde zaken over het hoofd 
gezien worden en de uitbating niet standvastig zal 
zijn. Het komt erop neer dat de gemeente op zoek 
gaat naar een aantal geïnteresseerde kandidaten 
en enkel met die kandidaten in dialoog zal treden. 
Op basis van die dialoog, waarin de kandidaten 
problemen of uitdagingen kunnen aanbrengen, zal 
een toekomstig ‘contract’ opgemaakt worden. De 
gemeente Brecht wenst zo tegen eind december 
2019 tot een bestendige uitbating te komen die 
vele jaren kan duren. De periode tussen de zomer 
en de start van de definitieve uitbater vullen we op 
met een pop-up-uitbater voor de horecazaak in het 
ontmoetingscentrum. 

Infosessie kandidaat-uitbaters
Tijdens een infosessie op 5 augustus 2019 
tussen 18.00 en 20.00 uur in gc Jan vander Noot 
(Mudaeusstraat 9) krijg je meer informatie over deze 
procedure. Je bent van harte welkom als je interesse 
hebt in de toekomstige uitbating! 

Interesse? 
Dien jouw voorstel voor de uitbating van het 
ontmoetingscentrum ten laatste in op maandag 9 
september 2019 tot 11.00 uur. Indiening gebeurt 
per post of per afgifte op het gemeentehuis, 
Gemeentepark 1, 2960 Brecht.

Langdurige definitieve uitbater  
OC ’t Centrum gezocht

OPROEP
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BEKNOPT

Omdat we je meer en meer willen betrekken bij ons beleid, vroegen we afgelopen 
maanden in volgende projecten naar jouw mening. 

Centrumontwikkeling Sint-Lenaarts
Een private ontwikkelaar die eigenaar is van een aantal gronden in de dorpskern van 
Sint-Lenaarts heeft ideeën voor een nieuwe centrumontwikkeling van die dorpskern. 
Alvorens het gemeentebestuur hierover een standpunt inneemt, is het geïnteres-
seerd in jouw mening. Op donderdag 27 juni kregen alle geïnteresseerden tijdens een 
infomarkt meer informatie over de stand van zaken van het project en de mogelijke 
toekomstige scenario’s. De aanwezigen kregen de kans op hun ideeën en mening te 
geven. Wie zijn mening, idee of bezorgdheid nu nog wil meegeven, kan nog tot en met 
12 juli 2019 het digitaal formulier invullen op www.brecht.be/centrumontwikkeling. 

Bevraging parking station
Het gemeentebestuur van Brecht onderzoekt of de uitbreiding van de parking aan 
station Noorderkempen interessant is. Daarom weten we van jou graag hoe vaak en 
waarom je de parking gebruikt. Gedurende de zomermaanden kan je een bevraging 
invullen over jouw trein- en parkinggebruik op www.brecht.be/parkingstation. 

PARTICIPATIEinw
oners

EEN HELE BIBLIOTHEEK 
MEE OP VAKANTIE

e-reader 

dwarsligger
Fundel

Gezelschapsspel

Reisgids

Luisterboek 

Game

Cd

LANGERE UITLEENPERIODE BIB
Van 15 juni tot en met 31 juli 2019 is de uitleentermijn voor de 
meeste materialen van de bibliotheek niet 4 maar 6 weken. 
Extra tijd dus om te genieten van je uitgeleende materialen! 

ZOMERSLUITING 
Bib Sint-Lenaarts: van 1 t.e.m. 14 juli 2019
Bib Sint-Job-in-‘t-Goor: van 5 t.e.m. 18 augustus 2019

tv-serie



DIENSTENCENTRA  
VIEREN  

JUBILEUM
In 2019 vieren de twee Brechtse dienstencentra hun jubileum! Dienstencentrum De 
Lindeboom (Sint-Job-in-‘t-Goor) viert haar 10-jarig bestaan, dienstencentrum Het 
Sluisken blaast dit jaar 20 kaarsen uit. Een mooie reden om de dienstencentra in 
de kijker te zetten! De consulenten dienstencentra Stijn, Bart en Liesbeth leggen uit 
hoe ze hun jubileum vieren. 

Gezellige ontmoetingsplaats in Brecht én 
Sint-Job-in-‘t-Goor
Bart Neefs, dienstencentrum Het Sluisken, 
legt uit: “Als dienstencentra willen wij 
voor iedereen een gezellige en aangename 
ontmoetingsplaats zijn. Een plek waar je 
je sociale contacten kan opbouwen en 
onderhouden en waar je advies en informatie 
krijgt.” 

Veel activiteiten en dienstverlening
De dienstencentra organiseren heel 
wat activiteiten, vormingen en bieden 
heel wat dienstverlening aan. Liesbeth, 
dienstencentrum Brecht vertelt: “We 
organiseren zowel in Brecht als in Sint-
Job-in-‘t-Goor inderdaad verschillende 
ontspannings- en vormingsactiviteiten. De 
brochure waarin alles staat verzameld, komt 

eind deze zomer uit. We organiseren ook heel 
wat andere vormen van dienstverlening. Heb 
je vragen over thuishulp? Lukt autorijden niet 
meer? Wil je een warme maaltijd aan huis 
of in onze cafetaria? Spring even binnen, wij 
kunnen je helpen!” 

Prijzenpakket te winnen
Om hun 10- en 20-jarig bestaan te vieren, 
lieten de dienstencentra een stempelkaart 
maken. Stijn, dienstencentrum Sint-Job-
in-‘t-Goor, legt uit: “Iedereen die tussen 8 
juli en 27 september 2019 aan minstens 
vier activiteiten deelneemt, en dus vier 
stempels verzamelt, maakt kans op een mooi 
prijzenpakket! Enkele gebruikers van onze 
diensten in dienstencentrum De Lindeboom 
geven je alvast enkele tips van activiteiten die 
je eens kan uitproberen.”

“Het kost me veel moeite en tijd om iedere dag weer te 
moeten koken én alleen te moeten eten. Daarom kom 
ik naar het De Lindeboom. Voor een kostprijs van 7 
euro per warme maaltijd (voor-, hoofd- en nagerecht), 
kan ik het zelf niet klaarmaken. Bovendien moet ik 
niets doen: ik word bediend en kan genieten van de 
lekkere maaltijden en het goede gezelschap. Wat wil 
een mens nog meer?!”

8

Op bezoek in dienstencentrum De Lindeboom
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“Iedere vierde donderdag van de maand trekken we 
onze stevige schoenen aan om een wandeling te 
maken langsheen de mooie plekken in Sint-Job-in-
‘t-Goor. Het is fijn om zo samen ons dorp – ondanks 
dat sommigen van ons hier al jaar en dag wonen – te 
blijven ontdekken. Na afloop van de wandeling gaan 
we vaak nog iets drinken in het dienstencentrum, een 
leuke afsluiter van een mooie namiddag”.

“Het dienstencentrum organiseert regelmatig 
infomomenten met als onderwerp een actueel thema 
waarover vragen zijn. Door deze – meestal gratis 
– infomomenten krijgen we handvaten aangereikt 
en blijven we op de hoogte van de zaken die ons 
aanbelangen.”

 “Bij het overlijden van mijn man sloot ik me af van de 
buitenwereld. Een vriendin van mij nam me daarom 
eens mee naar hobbyclub ‘de Babbelkous’, een 
groep vrouwen die wekelijks samenkomt om in alle 
gezelligheid te breien voor het goede doel. Ondanks 
ik (nog) niet kon breien, voelde ik me er toch goed 
door de warmte waarmee ik er ontvangen werd. 
Ondertussen kan ik wel breien, maar als ik eens geen 
zin heb dan drink ik gewoon een tasje koffie en sla ik 
een babbeltje met de mensen rondom mij. Het zorgt 
ervoor dat ik me niet alleen én gewaardeerd voel.”

Uitgebreid aanbod in dienstencentrum Het Sluisken
Dienstencentrum Het Sluisken in Brecht-centrum biedt een gelijkaardige, maar iets uitgebreidere 
dienstverlening aan. Je kan daar bijvoorbeeld ook een bad nemen, dieetadvies verkrijgen, je pensioen 
aanvragen, een parkeerkaart aanvragen, informeren voor zorgbudget ouderen en een orgaandonatie 
of euthanasie aanvragen. 

INFO dienstencentencentrum Het Sluisken, Gasthuisstraat 11, 
03 330 11 20 of dienstencentrum De Lindeboom, Kerklei 18a, 
03 667 14 00, onthaal@welzijnscampusbrecht.be .  
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TIPS ONGEDIERTEBESTRIJDING: 

• Kippenhok afsluiten. Gebruik een omheining met niet al 
te grote openingen en graaf deze een stukje in. De ren ook 
bovenaan afspannen met een grootmazig net kan nuttig zijn. 

• Voeder met mate. Laat geen etensresten rondslingeren 
of overdrijf niet met het gooien van voeder, of het nu voor 
de kippen / eenden is of om de vogeltjes wat bij te voeren. 
Achtergebleven etensresten trekken ongedierte aan. Voeder 
best 's morgens. Strooi geen eten op de grond maar in een 
voerbakje of op een schaal en neem dit 's avonds terug weg.

• Gekookt eten hoort niet thuis op een composthoop. 
Overschotten van gekookte aardappelen of gekookte groenten 
kan je aan de kippen geven of in je groene bak deponeren. 
Vlees- en visresten best niet op de composthoop gooien, deze 
mogen in de groene GFT-bak. 

• Is je composthoop 'hotel rat'? Indien ratten de composthoop 
als huisvesting gebruiken, dan wordt het hoog tijd om de 
compost te oogsten en te gebruiken (als deze volledig verteerd 
is). Als dit niet het geval is kan je de compost een keertje 
omzetten (normaal doe je dit best niet te vroeg op het jaar, zo 
ongeveer einde maart / begin april).

Overige tips en preventieve maatregelen om problemen te 
verhelpen:

• verzamel huishoudelijk afval in goed afgesloten 
vuilnisbakken of containers;

• zorg voor een frequente afvoer van het huisvuil;
• probeer schuil- en nestplaatsen te voorkomen; 
• vermijd lekkende kranen en leidingen, zorg dat er geen 

waterplasjes achterblijven;
• zorg ervoor dat de toegangen tot gebouwen en rioleringen 

worden afgesloten;
• een horizontaal plaatje rond palen geeft ratten geen kans 

naar boven te kruipen;
• stapel verpakte voeders op een pallet los van de muur
• gebruik zoveel mogelijk harde en duurzame materialen voor 

het stockeren van voeder;
• verwijder hondenpoep in je eigen tuin om allerlei overlast te 

beperken.

Hoe voorkom ik 
ratten in mijn tuin? 
De gemeentelijke diensten ontvangen 
verschillende meldingen van een rattenplaag. 
Om dit probleem aan te pakken, hebben we 
de medewerking van alle inwoners nodig.  

Meestal zijn voedselbronnen en 
shelterplaatsen in de onmiddellijke omgeving 
hiervan de oorzaak. Mits het nemen van 
enkele voorzorgsmaatregelen kunnen we 
samen het probleem oplossen. 

Hoewel we het vanuit milieustandpunt 
sterk promoten, veroorzaken kippenrennen 
en composthopen vaak de hinder. 
Ook voor andere dierenstallingen 
en voederopslagplaatsen zijn 
voorzorgsmaatregelen gewenst. Daarnaast 
heeft het afvalbeheer jouw bijzondere 
aandacht nodig bij plagen.

VRAGEN VAN DE
inwoners



 
Door Ondersteuning Mee Opvoeden 
Domo biedt ondersteuning aan huis aan kwetsbare, kansarme 
gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Domo betekent ‘aan huis’ 
maar staat ook voor ‘Door Ondersteuning Mee Opvoeden’. De 
ondersteuning gebeurt door vrijwilligers. Wordt jij één van de 
vrijwilligers? 

In een gezin met jonge kinderen loopt niet altijd alles van een leien 
dakje. Op die momenten staan ze open voor steun van mensen uit hun 
omgeving. Maar niet iedereen kan rekenen op deze sociale steun. Hierbij 
denken we vooral aan gezinnen die het zwaar hebben omwille van 
financiële moeilijkheden en/of sociaal isolement. De vrijwilligers van Domo 
ondersteunen deze gezinnen. Het zijn geen hulpverleners, maar gaan vanuit 
hun hart een stukje mee op de gezinsweg. Eén vrijwilliger ondersteunt één 
vast gezin en dit gedurende een periode van ongeveer 2 jaar. De vrijwilliger 
komt wekelijks langs en trekt enkele uren met de kinderen op. Hij springt bij 
waar nodig: leuke dingen doen met het gezin, samen winkelen, de ouders 
ondersteunen in contacten met de school en de opvoeding, de kinderen 
helpen bij hun huiswerk tot gewoon aanwezig zijn. 

Vrijwilliger worden? 
Wil jij wat tijd maken om kinderen kansen te geven? Wil jij die tijd 
geven aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen? Neem dan contact 
op met onderstaande persoon. 
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SATELLIETPUNTEN TOERISME BRECHT

Wist jij al dat onze dienst toerisme (Gemeenteplaats 1) nu drie 
satellietpunten heeft? 

Bij volgende satellietpunten kan je terecht voor basisinfo 
en een beperkt aanbod toeristische producten (fiets- en 
wandelknooppuntenkaarten, themaroutes, postkaarten): 
• B&B Heimdall (Sint-Lenaarts)
• Brechtse Yachtclub (aan Brug 10)
• Camping Floreal het Veen (Sint-Job-in-‘t-Goor)

Na het toepassen van deze 
voorzorgsmaatregelen kan de 
bestrijding starten en dit gebeurt 
best met rattenvallen of contacteer 
een bedrijf gespecialiseerd in 
ongediertebestrijding. Pas in laatste 
instantie kan vergif gebruikt worden. 
Het heeft geen zin om gif aan te bieden 
zo lang er andere voedingsbronnen 
aanwezig zijn, zo vermijd je ook andere 
slachtoffers zoals huisdieren.

Als het niet anders lukt, kan je na het 
treffen van de nodige preventieve 
maatregelen vergif gebruiken, 
hetzij graankorrels voor gebruik 
binnenshuis of in droge omgevingen 
en vetblokjes voor elders, te koop in de 
gespecialiseerde handelszaken en enkel 
te gebruiken volgens de bijgeleverde 
gebruiksaanwijzing.

De groendienst bestrijdt enkel de 
bruine rat in de beken, grachten en 
openbare ruimte in eigendom van de 
gemeente, dus niet in privé-tuinen, 
bij instellingen of bedrijven. Het is 
wettelijk verplicht aan eigenaars 
of huurders om over te gaan tot 
rattenbestrijding in het kader van 
volksgezondheid (ziekteverspreiding). 

INFO dienst toerisme, Gemeenteplaats 1,  
03 660 28 30 of www.toerismebrecht.be 

INFO Domo Vlaanderen, Marijke Buyens, marijke@domovoorkempen.be

INFO Milieudienst, Gemeentepark 1,  
03 660 28 48 of jill.verschueren@brecht.be 



Domein  
De Merel 

De gemeente Brecht is op zoek naar een kandidaat voor de ontwikkeling 
van een tenniscomplex in De Merel. De site is gelegen aan het kanaal 
tussen Brecht en Sint-Job-in-’t-Goor en biedt plaats voor verschillende 
ontwikkelingen. De gemeente heeft de ambitie om het domein te doen 
herleven tot een uniek en aantrekkelijk sportpark.

Nieuwe procedure tennisinfrastructuur
In 2010 werd aan de hand van enquêtes gepeild naar de behoeftes bij de inwoners 
en verenigingen van Brecht voor de invulling van het domein. In het verleden werd 
reeds een procedure gevoerd voor de ontwikkeling van het gebied, maar deze kon niet 

12

Gemeente Brecht wil tennis- 
infrastructuur ontwikkelen
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INFO gemeente Brecht, Tinne Rombouts, 
tinne.rombouts@brecht.be of 03 660 25 50

Snoei en heraanleg boomgaard Schotensteenweg

In juni 2018 kocht Kempens Landschap ongeveer 76 
hectare landbouwgrond aan in De Merel. Het grootste 
deel van dat gebied wordt verpacht aan landbouwers. 
Ongeveer 2,5 ha, gelegen tegen de Schotensteenweg, 
werd destijds aangeplant met fijnspar om kerstbomen 
te kweken. Op dit stuk, dat momenteel niet in 
gebruik is en doorheen de jaren is verloederd, zullen 
de gemeente Brecht en Kempens Landschap een 
hoogstamboomgaard aanleggen met verschillende 
soorten streekeigen fruitrassen. 

succesvol afgesloten worden. De gemeenteraad keurde op 13 juni 2019 de opstart voor 
een nieuwe (en aangepaste) procedure voor de ontwikkeling van een tennissite goed.

Deze bevragingsprocedure heeft tot doel om een domeinconcessieovereenkomst 
te sluiten met het oog op de realisatie en exploitatie van tennisinfrastructuur 
zowel buitenvelden als indoor. De tennisinfrastructuur wordt uitgebouwd door de 
concessiehouder en staat ten dienste van lokale tennisclubs. 
 
De gemeente Brecht nodigt dan ook alle geïnteresseerde partijen uit om een voorstel 
in te dienen en zo mee te dingen om de tennissite op een gemotiveerde wijze te 
ontwikkelen en uit te baten. 
 
Interesse? 
Meer informatie over de voorwaarden van de uitbating krijg je op de infovergadering op 5 
september 2019 om 15.00 uur of per mail via tinne.rombouts@brecht.be.  
Geïnteresseerde partijen kunnen hun voorstel ten laatste indienen op 19 september 2019 om 
12.00 uur. Indiening gebeurt via afgifte in het gemeentehuis, Gemeentepark 1, 2960 Brecht.



Ontwerp 

De bedoeling van de aanleg van de 
boomgaard is een doorzicht te krijgen naar het 
achterliggende open gebied. Daarom wordt 
de boomgaard in een ruim plantverband (12m 
op 12m) aangelegd en zullen enkele brede 
zichtassen worden opengehouden. Voor de 
keuze van de fruitrassen wordt beroep gedaan 
op de expertise van de Nationale Boomgaarden 
Stichting. De monumentale coniferen in het 
westen van het perceel blijven staan.

Toegankelijkheid 

De boomgaard zal worden omheind zodat 
schapen er het grasland kunnen begrazen. Om 
de schapen niet te storen, zal de boomgaard 
niet toegankelijk zijn. Voor wandelaars zal 
er wel een doorgang voorzien worden langs 
de westkant van de boomgaard. Bovendien 
worden er enkele zitplaatsen aangelegd zodat 
bezoekers vlakbij de boomgaard kunnen 
genieten van de pracht van het gebied.

Timing van de werken

In juli 2019 zullen de eerste werken van start gaan. De fijnspar- en coniferenrij langs de 
Schotensteenweg worden gerooid. Bovendien wordt deze zomer de grond bewerkt en ingezaaid met 
een kruidenrijk weidemengsel zodat het terrein klaar ligt om in de herfst aangeplant te worden. Ook de 
omheining wordt geplaatst. 

In de herfst van dit jaar wordt de nieuwe hoogstamboomgaard aangeplant. De toegankelijke 
recreatiezone krijgt vorm in het voorjaar van 2020 om de boomgaard in de lente van volgend jaar 
officieel te kunnen openen met een publiek evenement.

INFO Kempens Landschap vzw, www.kempenslandschap.be of 
015 22 82 30 of gemeente Brecht, groendienst, 03 660 17 20

Dit project wordt gefinancierd via Leader MarkAante Kempen
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WARME DAGEN,  
ZORG DRAGEN
Jaarlijks sterven honderden mensen aan de 
gevolgen van warmte. Vaak gaat het om 
alleenstaande ouderen of chronisch zieken. 
Ken jij alleenstaande senioren of zieken? 
Ga op warme dagen eens kijken of ze zich 
goed voelen en of ze voldoende drinken. 
Misschien hebben ze wat boodschappen 
nodig? Bied ook baby’s en jonge kinderen 
voldoende drinken aan. Laat kinderen 
bovendien nooit achter in een geparkeerde 
auto, ook niet voor enkele minuten. 
Wanneer iemand abnormaal reageert op 
de warmte (verwardheid, kortademigheid, 
snelle hartslag), koel je deze persoon af en 
waarschuw je onmiddellijk de spoeddienst 
(112).

Meer tips vind je op  
www.warmedagen.be. 

EÉN MAAND HINDER OP E19 
TUSSEN SINT-JOB-IN-‘T-GOOR  
EN KLEINE BAREEL

Vanaf 12 juli vernieuwt het Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek van 
de E19 tussen de op- en afrittencomplexen 
van Sint-Job-in-‘t-Goor en Kleine Bareel 
in de richting van Antwerpen. De werken 
zullen een maand duren, tot 12 augustus. 
Tijdens deze periode moet het verkeer ter 
hoogte van de werfzone in beide richtingen 
over twee versmalde rijstroken rijden. 
Richting Antwerpen gaan de oprit Sint-
Job-in-‘t-Goor en de afrit Kleine Bareel 
dicht. Richting Nederland blijven alle op- en 
afritten open.

Geef je hobbymaterialen 
en –outfits een tweede 
leven
We hoeven het ouders vast niet meer te vertellen: september is een 
dure maand. Met de aankoop van schoolspullen, nieuwe outfits en het 
hervatten van hobby’s in het verschiet, zijn er heel wat extra kosten. 
Voetbal, zwemmen, jeugdbeweging, muziek of dans? Bij iedere hobby 
hoort een gepaste outfit en/of uitrusting. Jij hebt wellicht nog wat 
materiaal liggen dat geen dienst meer doet? Omdat de gemeentelijke 
dienst vrije tijd iedereen een kans wil geven te kunnen participeren aan 
vrijetijdsactiviteiten, roepen we je op om de materialen te verzamelen, 
in te leveren en er nog iemand blij mee te maken! 

De turnpantoffels of outfit van de jeugdvereniging werd te klein, je joga-
broek zit niet meer naar jouw zin, je kind kreeg een grotere gitaar, de sint 
bracht een nieuw tennisraket, een grotere maat scheenbeschermers 
nodig… Zo kunnen we wel even doorgaan, ook jij hebt wellicht enkele 
spullen in de kast liggen die geen dienst meer doen.

Samen met de welzijnsschakels en Kringwinkel De Cirkel, doet de 
gemeente graag een warme oproep naar verenigingen én inwoners 
om hun tweedehandsmaterialen (die nog goed zijn voor een tweede 
leven) in te leveren bij de welzijnsschakels De Schakel of De Kar, 
of bij Kringwinkel De Cirkel. Zo kunnen gezinnen met een kleine 
portemonnee hun uitrusting aan een kleine prijs aankopen en ook 
deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten.

Je materialen inleveren kan bij:
- welzijnsschakel De Kar, Nollekensweg 6 (Brecht) 
- welzijnsschakel De Schakel, Kerklei 13  

(Sint-Job-in-‘t-Goor)
- Kringwinkel De Cirkel, Klein Veerle 34 (Brecht) 

INFO dienst vrije tijd, Gemeenteplaats 1, 03 660 28 30 of cultuurdienst@brecht.be 

INFO De meest actuele info is steeds beschikbaar via 
de website www.wegenenverkeer.be/schoten.  
Geïnteresseerden kunnen zich via de site ook abonneren 
op een digitale nieuwsbrief van AWV over de werken.
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“Tijdens WO II was 
zowel de materiële als 
de menselijke schade 
enorm in Brecht” 

Wally Schoofs is in Brecht beter gekend als dé 
deskundige over WO I en II. Hij verdiept zich al 
jaren in de geschiedenis van WO II en schreef 
in 2005 het boek ‘De Slag om Brecht’. Daarin 
worden aangrijpende Brechtse verhalen uit de 
Tweede Wereldoorlog geschetst. Het boek kan je 
lenen in de bibliotheken van Brecht. In september 
vindt een herdenking plaats van WOII, we stellen 
Wally daarom enkele vragen.

Waarom ben je zo geïnteresseerd in WO II, Wally?
“Als zesjarig kind vond ik een oude oorlogshelm op de 
zolder bij mijn grootouders. Het stuk sprak tot mijn 
verbeelding en ik begon allerlei oorlogsmateriaal te 
verzamelen. Dat doe ik nu, meer dan 30 jaar later, nog 
steeds.”

Welke vernieling zaaide de tweede wereldoorlog in 
Brecht?
“In de Tweede Wereldoorlog was zowel de materiële 
als de menselijke schade enorm. De V1- en V2-
bommen richtten op verschillende plaatsen een ware 
ravage aan. Brecht betaalde een zware tol tijdens de 
bevrijdingsgevechten in het najaar van 1944. Deze 
gevechten mogen tot de hevigste in de streek gerekend 
worden. Meer dan 50% van de huizen in onze gemeente 
werd licht of zwaar beschadigd of volledig vernield.” 

Dit jaar vindt de herdenking "75 jaar bevrijding WO II" 
plaats. Vind je in Brecht nog sporen terug uit WO II?
“Zeker, een aantal bunkers langs het kanaal en de 
Antitankgracht zijn nog zichtbaar. In de gemeente 

zijn verschillende standbeelden opgericht om de 
slachtoffers te herdenken. Zo heb je in Sint-Job-in-‘t-
Goor het monument ‘Winters Bridge’. Het monument 
bestaat uit twee metalen segmenten van een militaire 
noodbrug (Baileybrug) en werd in 2005 onthuld.  De 
schervenmuur in Brecht vertoont nog littekens van de 
artilleriebeschietingen van 1944 toen Brecht pal in de 
frontlinie lag. Talrijke inslagplaatsen van kogelpunten en 
granaatscherven zijn nog duidelijk zichtbaar in het deel 
van de parkmuur dat bewust niet werd gerestaureerd. 
De blauwe liggende rechthoek verwijst naar het 
kenteken van de eerste bevrijders van Brecht. Deze 
soldaten van de Canadese 2de Infanteriedivisie droegen 
namelijk een blauwe liggende rechthoek op hun mouw. 
Er zijn natuurlijk ook nog tal van meeslepende verhalen. 
Zo zat de Canadese oorlogskunstenaar George Pepper 
dagenlang verscholen in een riool aan de frontlinie 
in de Kloosterstraat in Sint-Lenaarts. Wist je dat de 
Harry Williamslaan in Sint-Job-in-‘t-Goor genoemd is 
naar een Canadese majoor? Harry Williams was een 
Canadese majoor die op 24 september 1944 sneuvelde 
tijdens de bevrijding van Sint-Job-in-‘t-Goor.”
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Staan er activiteiten op stapel om de 
bevrijding WO II te herdenken?
“De gemeente doet vele inspanningen om 
het militaire erfgoed voor het nageslacht 
te bewaren. Zo ontwikkelde de gemeente 
samen met de werkgroep bevrijding een 
heel programma om deze bevrijding te 
herdenken. Zo kan je een tentoonstelling 
bezoeken, deelnemen aan een gegidste 
wandeling en bustocht of vanop de eerste rij 
een bevrijdingscolonne zien passeren met 
historische militaire voertuigen. Het project 
maakt trouwens deel uit van Liberation Route 
Europe dat onlangs door de Raad van Europe 
erkend werd als Culturele Route.”

Beleef de herdenking  
75 jaar bevrijding WO II
Wist je dat Brecht wekenlang recht in 
de frontlinie lag tijdens de bevrijding 
en bijgevolg verdeeld was in 2 zones?  
Hevige bevrijdingsgevechten vonden 
plaats in september-oktober 1944. Tanks 
en kanonnen in de straten, neergestorte 
vliegtuigen en bommenwerpers, 
V-bommen en luchtafweergeschut. 
Krijgsgevangenschap, verzet en 
collaboratie tekenden de bevolking in 
WOII. Kerkklokken werden omgesmolten 
tot wapens en munitie, noodbruggen 
gemonteerd en boerderijen, kerken en 
gebouwen raakten vernield. Militairen 
installeerden hun (hoofd)kwartier in het 
gemeentehuis, de Remise, het Damhof en 
in verschillende privéwoningen. Soldaten 
of troepen namen zelfs hun intrek op 
school. We kunnen het ons 75 jaar later 
nog amper voorstellen. Toch was het 
harde realiteit en onze bevolking werd 
daarbij harder getroffen dan tijdens WOI. 
Herbeleef dit alles tijdens de herdenking.

PROGRAMMA: 
Bevrijdingscolonne Noord in Brecht 

Een 70-tal militaire voertuigen, zowel historische als moderne, 
houden halt in de afgesloten dorpskern om de talrijke bevrijders 
te herdenken. Kom deze indrukwekkende colonne van dichtbij 
mee maken. Aansluitend (na 10.00 uur) biedt een tentoonstelling 
je een originele blik terug in de tijd.

DATUM 10/09/19 
UUR van 09.00 tot 10.00 uur gevolgd door tentoonstelling
LOCATIE Brecht centrum (Biest en Lessiusstraat)

Tentoonstelling  
De periode 40-45 wordt belicht met persoonlijke verhalen en 
slagveldvondsten.

DATUM 10/09/19 en weekends 14-15/09/19, 21-22/09/19, 28-29/09/19 
UUR van 14.00 tot 17.00 uur
LOCATIE pop-up exporuimte (Kempuseum), Gemeenteplaats, Brecht

Avondwandeling Sint-Job-in-‘t-Goor 
Gids Wally Schoofs neemt je mee pal door de toenmalige 
frontlinie. Ontdek tijdens een exclusief bezoek de functie van een 
authentieke tapsluisbunker en kom meer te weten over de grote 
helden. Schrijf je snel in, plaatsen zijn beperkt.

DATUM 28/09/19 
UUR vanaf 18.00 uur
LOCATIE Parking Vaartlaan (Sint-Job-in-’t-Goor) 
PRIJS 5 euro. Vooraf inschrijven op www.gcbrecht.be

Bustocht Brecht en Sint-Lenaarts  
Ontdek het verhaal van de oorlog en bevrijding van Brecht 
langs belangrijke locaties en opmerkelijke gebeurtenissen in de 
verschillende deelgemeenten. Wil je meer weten over het verloop 
van WOII gekoppeld aan persoonlijke verhalen? Schrijf je dan 
snel in, plaatsen zijn beperkt.

DATUM 29/09/19 
UUR vanaf 14.00 uur. Vertrek: parking GC Jan vander Noot
PRIJS 7 euro. Vooraf inschrijven op www.gcbrecht.be 

Fietsroute WOI-WOII (Brecht en deelgemeenten). 
Prijs: 1 euro, bij dienst vrije tijd of administratief centrum Sint-
Job-in-‘t-Goor. Het hele jaar door beschikbaar.

Fietsroutes Beleef de bevrijding 
Fietsroute langs verhaalpunten in het landschap van de provincie 
Antwerpen. Beschikbaar vanaf september.
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NET GEMIST

31 
MAART

2019

07 
APRIL
2019

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

22 
APRIL
2019

Wegens groot succes vorig jaar 
organiseerde de cultuurdienst nog eens een 
bezoekje aan de fantastische werkplaats van 
poppenatelier Froefroe. 

De vernieuwde Brug 10 werd onder een stralende 
zon geopend door de Vlaamse Waterweg en de 

gemeente. Dat ging gepaard met een receptie met 
een hapje en een drankje voor de buurtbewoners. 

Tijdens een zonnige paasmaandag was het 
weer over de koppen lopen op pasenmarkt. Het 
thema dit jaar was ‘terug in de tijd’.
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Deze dag verhuisde de Speelbabbel van Sint-Job-in-‘t-
Goor terug naar hun vaste plek de Pastorie, Kerklei 57. 
De speelbabbel is een ontmoetingsplek voor ouders, 
grootouders en hun kindjes (0-3 jaar) waar “gespeeld” en 
“gebabbeld” kan worden. Elke donderdag tussen 10.00 en 
12.00 uur.

06 
JUNI
2019

04 
mei
2019

Brecht werd tijdens de Roefeldag een 6-sterren 
gemeente. Proficiat aan alle deelnemers en dikke 

merci aan alle vrijwilligers!

15 
JUNI
2019

De gemeente organiseerde een bezoekje aan de milieuboot. 
Het werd een boeiende en leerrijke verkenning van het 

Albertkanaal. De 45 deelnemers maakten kennis met het leven 
op, rond en in het water. In het labo aan boord van het schip 

hebben de kinderen de waterkwaliteit gemeten.
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IN BRECHT

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
2019BRECHT

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
2019BRECHT

De vriendenkring van het gemeentepersoneel van Brecht 
organiseert voor het 22ste jaar op rij vijf zomerse optredens, 
gespreid over de vijf maandagen van juli in het schitterende 

decor van het gemeentepark. 

NIEUW DIT JAAR!  
GRATIS BUSVERVOER: SENIORENNAMIDDAG 

Op maandag 15 juli vindt de seniorennamiddag plaats van de 
parkhappening. De ouderenadviesraad en de dienstencentra 

leggen busvervoer in voor de senioren van Sint-Lenaarts, Sint-
Job-in-'t-Goor en Brecht. De vertrekuren en opstapplaatsen 

vind je op www.parkhappening-brecht.be.
Het busvervoer is gratis, maar vooraf inschrijven is gewenst via: 

hetsluisken@ocmwbrecht.be, 03 330 11 21 of  
delindeboom@ocmwbrecht.be, 03 667 14 00

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

 

 

01 
JULI tem 
31 AUG

zomer

De Schatten van Vlieg in 
de bibliotheek van Brecht
De bibliotheek van Brecht organiseert voor de 
vierde keer een speelse zoektocht doorheen het cen-
trum van Brecht. Het thema van dit jaar is ‘Proef 
jij wat ik proef?’. Wie kan het cijferslot kraken, 
vindt de plaats van de schatkist en een échte schat?! 
Speurders kunnen vanaf eind juni 2019 een gratis 
speurtochtenboekje afhalen tijdens de openings-
uren van de hoofdbib in Brecht. De speurtocht is 
geschikt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.

LOCATIE Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 of  
info@bibliotheekbrecht.be

MAANDAG 1 JULI
PRIVATE ZOO

 Endless Road

MAANDAG 15 JULI
Seniorennamiddag

vanaf 15.00 uur
Barry Humperdinck

Eddy Mars

Avond
GR8 TIMES

Barry Humperdinck &  
Crazy Guitar

MAANDAG 8 JULI
LOUIE LOUIE

NOT Johnny Cash 

MAANDAG 22 JULI
ATOMIKA 

Usual

MAANDAG 29 JULI
LAST CALL 

Torsten

Vuurwerk

Zomer hockeystage
Hockey aanleren op een leuke manier met warme 
lunch, 4-uurtje, fruit en water. Voor- en nabewaking 
van 08.00 tot 17.00 uur.

DATUM  ma. 01/07 tot vr. 05/07
UUR  van 09.00 tot 16.00 uur
PRIJS  € 219,00
LOCATIE Royal Antwerp Hockey Club, Ontspanningslaan 4
CONTACT Royal Antwerp Hockey Club, www.rahc.be

Start to Hockey
Leer op een leuke manier hockey aan, afwisselend met 
leuke activiteiten en verschillende sporten. Voor kinderen 
geboren in 2015 tem 2011.

DATUM  ma. 01/07 tot vr. 05/07 
UUR  van 09.00 tot 16.00 uur
PRIJS  € 149,00
LOCATIE Royal Antwerp Hockey Club, Ontspanningslaan 4
CONTACT Royal Antwerp Hockey Club, www.rahc.be



 

 

06 
JULI

zaterdag

BIRatlon
Bracht In 't Rood organiseert de 
vijfde editie van de BIRatlon. De 
BIRatlon is een recreatieve triatlon, 
van achtereenvolgens 400 m zwem-
men, 25 km fietsen en 5,5 km lopen. 
Deelnemers kunnen individueel of in 
trio meedoen. Ook dit jaar is er weer 
een jeugd BIRatlon. Na de wedstrijd 
wordt er een kleine afterparty georga-
niseerd.

UUR Start wedstrijd jeugd om 15.00 uur 
Start wedstrijd volwassenen om 17.00 uur
LOCATIE Loeyakkershof, Vaartdijk 11a
CONTACT  Bracht In 't Rood,  
www.biratlon.be

Mastentoppentocht
De nieuwe startlocatie geeft de 
mogelijkheid om nog meer natuur 
aan te bieden, zoals Marum, militair 
domein en Uilenbos. Tocht met oog 
voor de natuur! Afstanden: 4, 7, 11, 14, 
18, 22, 25, 30 en 42 km.

DATUM zo. 07/07/19
UUR  van 07.00 tot 15.00 uur
PRIJS  € 1,50
LOCATIE Vertrek gc Blommaert, 
Gemeentepark 22, Wuustwezel
CONTACT  St.-Michielstappers Brecht,  
www.st-michielstappers.eu

Huifkartocht en  
geitenboerderij

Wil jij geitjes mee verzorgen en 
aaien? Je kan ook kleine schattige 
babygeitjes knuffelen! Deze geiten 
worden gehouden voor hun melk. 
Na de rondleiding maak je een 
huifkartocht op het mooie platteland 
langs de boerderij. De huifkar wordt 
voortgetrokken door een mooie 
oldtimer tractor! Het wordt een leuke 
ontspannen namiddag! Geboortejaar 
vanaf 2011 tot en met 2015.

DATUM di. 09/07/19
UUR  van 13.00 tot 16.00 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE Vertrek gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT Jeugddienst Brecht, 03 660 28 30 
of https://brecht.ticketgang.eu

Uitstap: Planckendael
Planckendael is een stoer en 
avontuurlijk dierenpark van 42 
hectare met fantastische dieren en 
coole speelplekken. Ben je gek op 
dieren en hou je van natuur? Trek dan 
je safarikleren aan en geniet van een 
beestige dag! 

DATUM  wo. 10/07/19
UUR van 08.30 tot 17.15 uur
PRIJS  € 16,00
LOCATIE Vertrek Lochtenbergplein, parking 
gbs De Sleutelbloem en parking voetbal 
Sint-Lenaarts
CONTACT Jeugddienst Brecht, 03 660 28 30 
of https://brecht.ticketgang.eu

Mexicaanse avond
Een heerlijke avond in Mexicaans 
thema.

DATUM  za. 13/07/19
UUR om 20.00 uur
LOCATIE Jeugdhuis Den Dijk, Houtstraat 4G
CONTACT Jeugdhuis Den Dijk,  
www.facebook.com/jhdendijk

Eetdag Samana
Eetdag ten voordele van Samana 
Overbroek.

DATUM  zo. 14/07/19
UUR  van 11.00 tot 18.00 uur
LOCATIE Parochiezaal,  
Sint-Willebrordusstraat 21
CONTACT Samana Overbroek

Wandelclub 't Sluisken
Elke derde woensdag van de maand 
organiseert Het Sluisken een geleide 
wandeling. Deze maand wandelen ze 
in "drieboompkensberg". 

DATUM  wo.17/07/19
UUR van 13.30 tot 17.00 uur
LOCATIE Welzijnscampus Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT   
Dienstencentrum Het Sluisken, 03 330 11 20, 
liesbethvanmenxel@ocmwbrecht.be

Karaoke: schlagermuziek
Een karaokeavond met Vlaamse 
schlagermuziek.

DATUM  vr. 19/07/19
UUR om 20.00 uur
LOCATIE Jeugdhuis Den Dijk, Houtstraat 4G
CONTACT Jeugdhuis Den Dijk,  
www.facebook.com/jhdendijk

Speelstad
Springkastelen, ballenbaden, 
botsautootjes, vliegmolens en 
mega speelkooien! Dat zijn slechts 
enkele attracties die het leukste 
kinderpretpark van België te bieden 
heeft! Je kan er ook een ritje maken in 
een zeppelin! Speelpret verzekerd! 

DATUM  di. 23/07/19
UUR van 08.50 tot 16.05 uur
PRIJS  € 10,00
LOCATIE Vertrek Lochtenbergplein, parking 
gbs De Sleutelbloem en parking voetbal Sint-
Lenaarts
CONTACT  Jeugddienst Brecht,  
03 660 28 30 of https://brecht.ticketgang.eu



22

IN BRECHT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sint-Jacob kermis  
Sint-Lenaarts
 

26-27-28 
JULI

weekend

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

Kermis: 26-27-28/07 in de Dorpsstraat
vr. van 17.00 tot 23.00 uur

za. van 16.00 tot 23.00 uur

zo. van 14.00 tot 23.00 uur

Kleipikkersfestival met avondmarkt: vr. 26/07
van 17.00 tot 22.00 uur
Het kleipikkersfestival wordt op poten gezet door de lokale horeca. 
Er worden op verschillende podia geplaatst tussen de kermiskramen 
doorheen de Dorps- en Kerkstraat. Bezoekers kunnen kuiëren over een 
gezellige avondmarkt. Om het spektakel compleet te maken is er ook 
verrassende straatanimatie.

Kermisavond jeugdhuis Den Dijk: za. 27/07

Retrokoers: zo. 28/07
Reeds voor de achtste 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

Bingo
Ben je ook een echt bingofan? Maandelijks 
organiseert Het Sluisken een gezellige 
bingonamiddag. 

DATUM  do. 25/07/19

UUR  van 09.00 tot 16.00 uur
PRIJS € 0,50
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT   
Dienstencentrum Het Sluisken, 03 330 11 20, 
liesbethvanmenxel@ocmwbrecht.be

Puffy Monster
In deze workshop maken we onze eigen 
Puffy Paint. Dat is een dikke, glanzende 
verf waar we frisse kleuren aan toevoegen. 
We kunnen er mee schilderen, ze uit flessen 
knijpen en er figuren in trekken tot er een 
Puffy Monster ontstaat. Geboortjeaar vanaf 
2011 tot en met 2015.

DATUM  di. 30/07/19

UUR  van 13.00 tot 16.00 uur
PRIJS € 8,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Jeugddienst Brecht, 03 660 28 30 of 
https://brecht.ticketgang.eu

Ijsschaatsen op racebaan
Schaatsen, maar niet zomaar op een ijsbaan. 
Leef je uit op een echte racebaan en daag je 
vrienden uit op een wedstrijdje! Uiteraard kan 
je ook het parcours rustig verkennen. Als je 
wil, kan je zelfs ijshockey spelen. Geboortejaar 
vanaf 2006 tot en met 2013.

DATUM  wo. 31/07/19

UUR  van 12.20 tot 17.25 uur
PRIJS € 8,00
LOCATIE Vertrek Lochtenbergplein, parking gbs De 
Sleutelbloem en parking voetbal Sint-Lenaarts
CONTACT  Jeugddienst Brecht, 03 660 28 30 of 
https://brecht.ticketgang.eu

Kunst 2960
Kunst 2960 is een openlucht evenement dat 
kunstenaars een platform biedt om gratis 
tentoon te stellen. Wil jij jouw kunsten aan 
heel 2960 tonen? Schrijf je dan in voor 15 juli.

DATUM  zo. 04/08/19
LOCATIE Lochtenbergplein
CONTACT  Curieus Brecht, 03 502 40 32 of 
walter.vandecraen@telenet.be

Deadline UiT-kalender augustus: maandag 1 juli.



 
kunst 2960   48  
chirofeesten brecht  10-118 
wielerwedstrijd wtc mastentop   148 
waterballonnengevecht   288 
rondrit wtc mistral bikers  258 
ponytornooi   258

 
ruitertornooi  19
vel kermis    6-149   
dijkrock  79
sint-job zomert 79
75 jaar bevrijding woII 109  
overbroekkermis   159 
dag van de landbouw   159
vlottenrace 229 
whitbread classic oldtimer happening   229 
dorpsfeest groot brecht met een hart   299

au
gu
stu

s
se
pt
em

be
r

BRECHT
Zomertoervan

Stel je eigen zomertoer samen op  in Brecht op www.brecht.be
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Waarom zijn jullie gestart met het opruimen van afval? 
“We leren op school over het milieu en de opwarming 
van de aarde. Maar wat ons echt heeft aangespoord om 
op pad te gaan, is het vele afval in 
de beken en langs de kant van de 
straat dat we zien liggen als we elke 
dag naar school fietsen. Dat vinden 
we echt niet leuk, degoutant dat 
mensen dat doen!”

Hoe hebben jullie het afval 
opgehaald? 
“Papa is bij de technische dienst van 
de gemeente grijptangen gaan halen 
waarmee je het vuil kan oppakken. 
We kregen daar ook handschoenen, fluovestjes en een hele 
hoop vuilzakken. Onze papa heeft hiervoor niets moeten 
betalen en we mogen dat materiaal bijhouden.” 

Wat met het opgehaalde afval? 
“Papa liet aan de gemeente weten wanner we klaar waren 
met afval rapen. We hebben de zakken met afval dat we 

ophaalden buiten gezet, de technische dienst kwam die 
dezelfde dag nog gratis ophalen.”

Wat vonden jullie zelf van jullie opruimactie? 
“We vinden het kei leuk. Het is 
precies zoals paaseieren rapen, maar 
dan met blikjes en flesjes. Het is 
wel niet te geloven wat er allemaal 
wordt weggegooid: flessen, blikjes, 
sigarettenpakjes, plastiek, zakjes met 
hondenpoep… Wie doet nu zoiets? 
We hadden op korte tijd twee zakken 
helemaal vol. Om ons te bedanken 
kwam de buurvrouw chocolaatjes 
brengen, dat was leuk en lief!”

Was dit een éénmalige actie of komen er nog andere? 
“Nee hoor, ondertussen hebben we al afval geraapt op 
andere plaatsen en dat gaan we deze zomer zeker nog veel 
doen. Het is kei leuk! Papa en mama zeggen ook dat dat 
beter is dan heel de dag op de tablet spelen :-)!” 

De zussen Marie, Louise en Juliette ergerden zich aan het zwerfvuil in hun buurt. Daarom 
trokken ze met z’n drieën de straat op en haalden ze volle vuilzakken afval op. Omdat ze het zo 
leuk vonden, herhalen ze de actie regelmatig. We stellen hen enkele vraagjes!  

Marie, Louise en 
Juliette ruimen 
zwerfvuil 

    B
RECHTENAARS 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!

Help jij mee Brecht zwerfvuil vrij maken?

De gemeente ondersteunt jouw initiatief door het voorzien van materialen zoals grijptangen, fluohesjes
en zwerfvuilzakken. Wil je jouw straat graag mee proper houden of een zwerfvuilactie organiseren met je 
school, vereniging of buurt? Neem dan contact op met de dienst.

INFO dienst duurzaamheid, Gemeentepark 1,  
03 660 17 27 of duurzaamheid@brecht.be 


