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FEEEEST IN HET PARK
De laatste zaterdag van juni zetten we samen 
de vakantie in tijdens de vierde editie van feeeest 
in het park. Vanaf 14.00 uur kan je in het park 
komen genieten van theater en muziek, je 
uitleven op de attracties en rond snuisteren op 
de pop-up markt of jezelf verwennen bij één van 
onze foodtrucks.

Deze ganzen zijn alvast opnieuw aanwezig. Jullie 
toch ook ?

BEELDVERHAAL
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BOUW NIEUWE DIO- EN 
AANLEUNWONINGEN

In juni zijn de werken voor een gloednieuw project gestart: de bouw van DIO- en 
aanleunwoningen. Dienst Inclusieve Ondersteuning (DIO) is een vorm van wonen en leven voor 
volwassenen met een lichte tot matige beperking. Aanleunwoningen zijn vooral bedoeld voor 
mensen die momenteel niet in aanmerking komen voor de serviceflats, maar die omwille van 
hun fysieke beperkingen een aangepaste woning nodig hebben. Op vrijdag 8 juni 2018 werd de 
eerste steen van het gebouw gelegd. 

4 Gemeente en OCMW Brecht ontwikkelen samen met de 
sociale woningbouwmaatschappij De Voorkempen een 
gebouwencomplex met zestien studio’s voor het DIO-
project en twaalf appartementen voor aanleunwoningen. 
De nieuwe woningen worden gebouwd op de gronden 
van het OCMW in de tuin van de welzijnscampus. Voor 

de start van de bouwwerken moest er op de gronden 
een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd worden. 
Dat zorgde ervoor dat de bouwwerken pas in juni konden 
starten. 
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16 DIO-woningen
De 16 DIO-woningen (DIO 
staat voor Diensten Inclusieve 
Ondersteuning) zijn voorbestemd 
voor Brechtse jong-volwassenen 
met een beperking die in staat 
zijn relatief zelfstandig te wonen 
mits ondersteuning van reguliere 
thuiszorgdiensten zoals poetshulp, 
gezinszorg, thuisverpleging en de 
meer gespecialiseerde diensten 
uit de gehandicaptensector 
(onder andere dagzorg, beschutte 
werkplaats, begeleiding,…). 

Jef Jacobs, inwoner van Sint-
Lenaarts, is er één van. Hij vertelt: “Ik 
kijk er enorm naar uit om zelfstandig 
te gaan wonen. Het wordt een 
uitdaging om er met alle bewoners 
iets moois van te maken. Van de 7 
andere bewoners ken ik er al enkele 
van in onze praatgroep ‘gewoon 
bijzonder’. Ik weet zeker dat het een 
warme thuis zal worden!” 

12 aanleunwoningen
De 12 aanleunwoningen zullen in eerste instantie worden voorbehouden 
voor Brechtse inwoners die nog niet in aanmerking komen voor een 
serviceflat of assistentiewoning (jonger dan 70 jaar) maar die door 
gezondheidsproblemen moeilijk in hun huidige woonomstandigheden 
kunnen blijven.

Zorgverstrekker
Voor het project van de DIO- en aanleunwoningen wordt een 
samenwerkingsverband gesloten met OC Clara Fey voor de betalende 
basisdienstverlening aan de bewoners. Deze dienstverlening bestaat uit 
begeleiding in de ochtend en avond en een oproepbare permanentie. 
Daarnaast kan extra begeleiding ingekocht worden bij deze zorgpartner, 
zoals onder andere individuele psycho-sociale begeleiding, individuele 
ADL-ondersteuning en vrijetijdsbesteding. 
Het is de bedoeling dat voor andere ondersteuningen (dagbesteding, 
thuisverpleging, vervoer,…) een beroep wordt gedaan op een zorgverlener 
naar keuze. 

Zorgpartnerorganisatie
De zorgpartnerorganisatie zal instaan voor de screening van de 
kandidaat-bewoners op het passende zorgprofiel voor het project en 
hun capaciteiten om in kleine groep te functioneren. Bovendien zal de 
zorgpartnerorganisatie een zorgcontract opstellen en beschrijft deze de 
minimale dienstverlening binnen dit woonproject.

Jef Jacobs

INFO welzijnscampus (woonzorgcentrum Sint-Maria), 
Frank Willeme, Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20  

‘De toekomstige bewoners 
met centraal Jef Jacobs.’
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Digitale nieuwsbrief 
Wist je al dat de gemeente Brecht 
maandelijks een digitale nieuwsbrief 
verstuurt? Je kan inschrijven voor 
verschillende thema’s die jou interesseren: 
jeugd, sport, cultuur, ouderen, bib of 
gemeente (algemeen nieuws zoals vacatures 
en wegenwerken). Je krijgt maandelijks rond 
de 15de één nieuwsbrief met de thema’s 
waar je voor kiest. Inschrijven kan via  
www.brecht.be (rechts onderaan 
‘blijf op de hoogte’). 

GDPR - Nieuwe 
wetgeving privacy
Je hoorde of las er allicht al over: sinds 
25 mei 2018 werd een nieuwe wetgeving 
geïmplementeerd rond het beheer en de 
beveiliging van je persoonlijke gegevens, 
de zogenaamde GDPR of General Data 
Protection Regulation. Concreet kom het 
erop neer dat de nieuwe wetgeving je 
nog een betere bescherming biedt bij de 
verwerking van jouw persoonsgegevens. 
Ook de gemeente Brecht hecht uiteraard 
veel belang aan de bescherming van jouw 
gegevens. Wie de digitale nieuwsbrief 
al ontving, kreeg in de loop van juni een 
melding om die inschrijving te bevestigen. 
Zeker doen!

Maandelijks valt een papieren editie van 
BrechtsNieuws in je brievenbus met allerlei 
gemeentenieuws. Wil jij nog beter op de 
hoogte zijn? De laatste updates van de 
wegenwerken ontvangen? Of als eerste 
op de hoogte zijn van nieuwe campagnes, 
vacatures, acties of activiteiten in Brecht? 
Leer dan naast www.brecht.be ook onze 
andere digitale kanalen kennen! 

BRECHT  
COMMUNICEERT  
OOK DIGITAAL 
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Volg gemeente Brecht ook via sociale media

Sinds enkele jaren kan je gemeente Brecht ook volgen op 
Facebook via de enige officiële pagina www.facebook.com/
gemeentebrecht. Word jij, net als meer dan 2.300 andere 
inwoners fan van gemeente Brecht op Facebook? Op je 
prikbord verschijnen zo de laatste nieuwtjes, evenementen 
en interessante informatie van en over onze gemeente. Wie 
zelf geen Facebookprofiel heeft, kan toch de pagina van 
onze gemeente volgen. Als je lid bent van Twitter, kan je de 
gemeente Brecht bovendien volgen via @GemeenteBrecht. 

Ben jij meer een instagram-type en hou je dus van mooie 
foto’s? Zoek ons dan op instagram via ‘gemeentebrecht’ 
en volg ons. Help je ons alle mooie en leuke momenten in 
Brecht te verzamelen? Post je foto genomen in Brecht dan 
onder de hashtag #bebrecht en creëer samen met ons een 
overzicht van al de fijne momenten in onze gemeente. Enkele 
instagramaccounts namen het goede voorbeeld en maakten 
gebruik van deze hashtag. 

Nog sneller op de hoogte 
tijdens een noodsituatie?
We werden in onze gemeente de voorbije 
maand spijtig genoeg geconfronteerd 
met verschillende noodsituaties (twee 
grote branden, wateroverlast, grote 
stroomonderbreking). In zo’n gevallen 
volg je best de informatie op de 
gemeentelijke twitterpagina 
@gemeentebrecht of facebookpagina 
www.facebook.com/gemeentebrecht 
en de media (radio, televisie,…). Daar 
verneem je bijvoorbeeld info over het 
sluiten van ramen en deuren. 

BE-alert
Is er echt een dringende, snelle melding 
te doen in geval van een noodsituatie 
(bijvoorbeeld evacuatie), dan kan de 
gemeente ook BE-alert inschakelen. 
Met dat alarmeringssysteem kunnen 
we een bericht uitsturen via sms, e-mail 
of telefoon, specifiek gericht naar de 
betrokken bewoners. 

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! 
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. Registreer je 
vandaag nog gratis via onderstaande link!
 

INFO Dienst communicatie, Gemeentepark 1,  
03 660 25 73 of communicatie@brecht.be  

INFO www.be-alert.be 
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OPENBAAR ONDERZOEK 
RUP 'IGEAN-SITE'   

Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘IGEAN-site’ werd door de gemeenteraad voorlopig 
vastgesteld. Rond de oude kleiontginningsputten aan de Oostmalsebaan 72A 
ontwikkelde IGEAN milieu & veiligheid in de loop van de jaren een zone met 
afvalverwerking als kernactiviteit. Startend met een stortplaats evolueerde de site 
naar een zone voor afvalverwerking via vergisting, productie van groene stroom, 
compostering, waterzuivering, overslag van afvalstoffen en een recyclagepark. 
De huidige gewestplanbestemming “stortplaats met nabestemming 
bosgebied” maakt het verder exploiteren van deze site na het verstrijken van 
de milieuvergunning in 2018 onmogelijk. Een bestemmingswijziging is dan 
ook noodzakelijk om de huidige activiteiten te kunnen voortzetten en nieuwe 
activiteiten te kunnen ontwikkelen. Vandaar dat voor de verderzetting van deze 
activiteiten een ruimtelijk uitvoeringsplan werd opgemaakt.

RUP inkijken
Het RUP ligt van 2 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 ter inzage bij de 
dienst grondgebiedszaken in het gemeentehuis (Gemeentepark 1, 2960 
Brecht). Je kan hier alle werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en ook elke 
maandag van 18.00 tot 20.00 uur terecht om het dossier in te kijken. Je kan 
het dossier bovendien raadplegen op www.brecht.be/bekendmakingen. 
De aan dit RUP gekoppelde screeningsnota en het besluit van de dienst 
MER (milieueffectrapportage) kunnen geraadpleegd worden op www.
mervlaanderen.be en in het gemeentehuis.

Bezwaar of advies indienen
Je kan een bezwaar of advies overmaken. Deze moeten uiterlijk de laatste 
dag van het openbaar onderzoek tegen ontvangstbewijs worden afgegeven 
of aangetekend worden verzonden gericht aan: GECORO (gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening) Brecht, Gemeentepark 1, 2960 Brecht.

Zitdagen federale 
pensioendienst
De zitdagen van de federale 
pensioendienst vinden plaats 
in de welzijnscampus (ingang 
woonzorgcentrum Sint-Maria). 
Op volgende dinsdagen: 10 juli, 
11 september en 13 november 
van 09.00 tot 11.00 kan je zonder 
afspraak gebruik maken van deze 
zitdagen voor informatie over je 
pensioen.
 

INFO Dienst grondgebiedszaken, Gemeentepark 1, 03 660 25 50 

 

OOK NIET-BELGEN 
MOGEN STEMMEN. 
SCHRIJF JE IN VOOR  
31 JULI 2018!

Op 14 oktober 2018 
vinden de gemeente- en 
provincieraadsverkiezingen 
plaats. Ben je geen Belg maar een 
EU-inwoners en ouder dan 18 
jaar, dan kan je stemmen voor de 
gemeenteraad van Brecht. Ook 
de inwoners van een staat buiten 
de Europese Unie die gedurende 
minstens vijf jaar ononderbroken 
met een wettelijke verblijfstitel in 
België wonen, kunnen deelnemen 
aan de verkiezingen voor een 
nieuwe gemeenteraad. Als je aan 
de voorwaarden voldoet, moet 
je wel ten laatste op 31 juli 2018 
als kiezer ingeschreven zijn. Het 
inschrijvingsformulier vind je op 
www.brecht.be/verkiezingen 
of kan je afhalen bij de dienst 
burgerzaken in Brecht of de dienst 
burgerzaken in het administratief 
centrum in Sint-Job-in-‘t-Goor.

INFOAVOND IGEAN
IGEAN organiseert een infoavond over het RUP 'IGEAN-site'. 
Medewerkers van IGEAN zullen aanwezig zijn om een toelichting te 
geven en vragen te beantwoorden. De infoavond vindt plaats op 20 
augustus 2018 tussen 18.30 en 21.00 uur in het gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht.
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DOORBREEK HET GRIJS IN 
JE BUURT EN MAAK PLAATS 
VOOR GROEN EN BLAUW  

Wist je dat één vierkante meter 
onverharde grond per jaar maar liefst 
800 liter neerslag kan opvangen? En 
dat planten en bomen goed zijn voor 
zowel onze fysieke als onze mentale 
gezondheid? 

Verharding laat geen water door
In het toch al dichtbevolkte Vlaanderen 

is ook nog eens veel open ruimte dichtgelegd met verharding die geen 
water door laat. Door het veranderende klimaat krijgen we echter vaker 
intense regenbuien te verwerken. Als dat water meteen wegspoelt, kan het 
wateroverlast veroorzaken op laag gelegen plekken. Tegelijk verdroogt onze 
bodem. Het is dus een veel beter idee om het regenwater te houden waar het 
valt en ervoor te zorgen dat het in de grond kan dringen. 

Ruimte anders inrichten
Operatie Perforatie, een campagne van Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin 
met de steun van Natuurpunt, wil over heel Vlaanderen overbodige bestaande 
verharding opbreken en de ruimte anders inrichten, met meer groen en plaats 
voor water. 

Dien jouw project in en ontvang budget
Beschik je zelf of beschikt jouw vereniging, school of bedrijf over een terrein 
waarop je Operatie Perforatie kan loslaten? Dien je projectvoorstel voor 31 
oktober 2018 in via www.operatieperforatie.be en maak kans op budget 
om je plannen uit te voeren. Aquafin stelt 100.000 euro ter beschikking 
die verdeeld zal worden over de beste voorstellen. Voorwaarden en een 
inschrijvingsformulier vind je op de website.

DE BIB GAAT OOK EVEN MET VAKANTIE
• De bibliotheek in Sint-Job-in-‘t-Goor is gesloten van 2 juli tot en met 15 juli 2018.
• De bibliotheek in Sint-Lenaarts is gesloten van 6 augustus tot en met 19 augustus 2018.
• De hoofdbib in Brecht blijft de hele zomer geopend.

INFO Dienst duurzaamheid & milieu, Gemeentepark 1, 03 660 25 50 

Kom op voor een 
mooie buurt 
Zeg nee tegen zwerfvuil en ja 
tegen een mooie buurt! Veeg je 
straat. Onderhoud je favoriete 
plaats. Word een Mooimaker en 
claim je propere plek. En overtuig 
zoveel mogelijk anderen om mee 
te doen. Want zwerfvuil is een 
zaak van ons allemaal…

Registreer je plekje op  
www.mooimakers.be/wat-kan-jij-
doen. Voor opruimmateriaal zoals 
een grijper, handschoenen, een 
fluovestje en vuilniszakken kan 
je terecht bij de gemeente. Mail 
hiervoor naar
duurzaamheid@brecht.be. We 
maken dan met jou ook de nodige 
afspraken voor het ophalen van 
het zwerfvuil.
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20 JAAR 
KRINGLOOP-
KRACHTEN  
IN BRECHT 

Al 20 jaar maken de kringloopkrachten (ook gekend als compostmeesters) van 
Brecht de inwoners warm om het afval uit hun tuin te recupereren. Guy Augustijns 
is sinds 1998 compostmeester en organiseert in Brecht cursussen composteren 
en kringlooptuinieren. We vragen aan Guy hoe de kringloopkrachten in Brecht 
ontstaan zijn en wat ze in onze gemeente doen. 

Guy, hoe zijn de kringloopkrachten in Brecht 
ontstaan?
“Zo’n 20 jaar geleden, in 1997, waren Bert 
De Smet (inwoner van Brecht) en Karel 
Lambrechts (voormalig diensthoofd milieu 
en duurzaamheid bij gemeente Brecht) 
benieuwd welke acties andere gemeenten 
organiseren rond composteren. Ze brachten 
enkele gemeenten een bezoek en deden 
tal van ideeën op. Zo werkten in die tijd al 
enkele gemeenten met compostmeesters, 
een concept waar de gemeente Brecht wel 
oor naar had. In het najaar van dat jaar 
organiseerde de gemeente dus een opleiding 
tot compostmeester. Er waren veertig 
inschrijvingen, ik was er één van.”

Wat zijn de voornaamste taken van een 
kringloopkracht?
“De belangrijkste taak van een 
kringloopkracht is het thuiscomposteren 
promoten. Wij zorgen als kringloopkracht 
bovendien voor het onderhoud van 
de biologische nuts- en kringlooptuin 
(Mudaeusstraat 6) van de gemeente Brecht 

en we organiseren regelmatig cursussen. 
Als kringloopkracht kunnen we echter veel 
meer dan compost maken. We tonen je in de 
gemeentelijke kringlooptuin graag hoe je een 
takkenwal, bladwand of insectenhotel maakt, 
of hoe je zelf je biologische groenten kan 
kweken.”

Guy, kunnen inwoners die meer willen 
weten over composteren of tuinieren een 
cursus volgen?
“Sinds 2008 organiseren wij heel wat 
diverse cursussen in samenwerking met 
Velt Noorderkempen. In Brecht start zo 
al verschillende jaren de laatste dinsdag 
van april een cursus over composteren. 
Deze cursus bestaat uit 1 theorieles en 2 
praktijklessen en is gratis. Aanvullend op 
deze cursus kan je in mei ook een theorieles 
volgen over kringlooptuinieren (mulching, 
bladwand,…).”

Guy is de enige actieve compostmeester in onze gemeente



Je sprak net over ‘zelf groenten kweken’, kunnen we daarover ook 
extra tips krijgen? 
“Zeker, we organiseren elk jaar een 20-delige cursus ‘biologisch 
tuinieren: de moestuin’. Tijdens deze cursus komen alle aspecten 
van moestuinieren aan bod: de aanleg en inrichting van de moestuin, 
vruchtwisseling toepassen, hoe en hoeveel bemesten, hoe de 
moestuin onkruidvrij houden. We lichten de teelt van de meest 
courante groenten uitgebreid toe: hoe en wanneer zaaien, planten, 
uitdunnen van zaailingen en oogsten. De oogst van de tuin wordt 

trouwens verdeeld onder alle 
deelnemers! De cursus start steeds in 
maart, wil jij dus volgend jaar ook een 
propere tuin met een mooie oogst, 
zorg dan dat je erbij bent.” 

De Brechtse inwoners zijn dus best geïnteresseerd in 
moestuinieren? 
“De cursus over biologisch tuinieren loopt inderdaad goed, maar onze 
populairste cursus is momenteel die over het telen van keukenkruiden. 
De biologische nuts- en kringlooptuin herbergt een ruim assortiment 
aan gekende en minder gekende keukenkruiden. Vanuit onze ervaring 
vertellen we hoe je deze kruiden best kan kweken. Wil je eens komen 
kijken hoe wij dat aanpakken in onze tuin? Spring dan zeker eens 
binnen tijdens feeeest in het Park op zaterdag 30 juni!”

VOOR MEER INFO EN TIPS over 
composteren, moestuinieren, werking 
compostmeesters, cursussen, … bezoek 
de website www.brecht.be/kringlooptuin.  
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“Zo’n 400 inwoners volgden sinds 
2008 de cursus composteren.”

Wij zijn nog op 
zoek naar collega-
kringloopkrachten

Momenteel is Guy de enige 
actieve kringloopkracht in 
Brecht. Lijkt het ook iets voor 
jou? Neem dan contact op 
met duurzaamheidsambtenaar 
Peter Budts (03 660 25 69 of 
peter.budts@brecht.be) of met 
Guy via kringlooptuin@brecht.be.



NIEUWE EIGENAARS  
VOOR DOMEIN DE MEREL IN BRECHT  
Half juni tekenden het gemeentebestuur van Brecht, de vzw Kempens Landschap en het 
Agentschap voor Natuur en Bos de verkoopakte waardoor ze nu samen eigenaar zijn van het 
domein De Merel. Samen zorgen we voor 154 hectare waardevol landschap in Brecht. Dankzij de 
aankoop is het gebied veiliggesteld en kunnen de nieuwe eigenaars het gebied landschappelijk 
opwaarderen en openstellen voor zachte recreatie.

12

Waardevolle ankerplaats
Tussen de baan van Brecht naar Schoten en de 
vaart naar Turnhout ligt ruim 150 hectare waardevol 
landschap. Bossen en graslanden wisselen er elkaar 
af en worden doorkruist met bomenrijen en dreven. 
Naast dit landschap vind je hier ook campingterrein 
De Groene Linden en een voormalig sporthotel met 
bijhorende sportterreinen. Een groot deel van domein 
De Merel werd samen met de nabijgelegen Brechtse 
Heide aangeduid als ankerplaats. Hiermee erkent 
de Vlaamse Overheid de (erfgoed)waarde van dit 
bijzonder landschap. 

Enkel kleinschalige recreatieve ontwikkelingen
Het geheel was in eigendom van de stad Antwerpen. 
In 2003 besloot de stad echter om domein De Merel 
te verkopen. Vanaf het begin stond het vast dat dit 
waardevolle afwisselend landschap bewaard moet 
blijven. Even werd gevreesd dat een grootschalige 
ontwikkeling de eenheid zou verstoren. De gemeente 
Brecht nam toen in zijn Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan (RUP) echter op dat enkel kleinschalige 
recreatieve ontwikkelingen nog welkom zijn in het 
gebied. De voorbije jaren werkten de gemeente Brecht, 
het Agentschap voor Natuur en Bos en Kempens 

© Kempens Landschap
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INFO Jeugdhuis ’t Bastion, Ambachtslaan 12,  
jeugdhuisbrecht@gmail.com, 
  Jeugdhuis ‘t Bastion –Brecht,  
lid worden kan via www.jhbastion.be

Landschap dan verder aan de gezamenlijke aankoop 
om domein De Merel als één geheel te beheren en 
ontwikkelen.  

Aankoop in gemeenschapshanden
Een doorbraak in het dossier kwam er in 2009. Toen 
kocht de gemeente Brecht ruim 20 hectare van 
domein De Merel aan, vooral gronden gelegen in een 
zone voor actieve dagrecreatie. De overige gronden – 
landbouwgebied en bossen – zouden door Kempens 
Landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos 
aangekocht worden. 

Op 12 juni 2018 was het na jarenlange inspanningen 
zover, Kempens Landschap kocht 76 hectare 
landbouwgebied aan. Om deze aankoop mogelijk 
te maken, konden ze rekenen op Vlaamse 
aankoopsubsidies. De gemeente Brecht droeg 
bovendien 20% van de aankoopkosten bij. Het 
Agentschap voor Natuur en Bos kocht op haar beurt 
52 hectare bosgebied aan. Nu is het hele gebied dus in 
handen van publieke partners.   

Gezamenlijke beheervisie
Dankzij dit gezamenlijk aankoopinitiatief is de 
toekomst van het domein veiliggesteld. De 

verschillende eigenaars zullen een beheervisie 
uitwerken om een ideaal evenwicht af te stemmen 
tussen natuur, landbouw en recreatie. Kempens 
Landschap zal de aangekochte gronden verder 
verpachten door nieuwe pachtcontracten.

Aanplant hoogstamboomgaard
De inkijk naar het domein De Merel wordt momenteel 
vanaf de Schotensteenweg nog ontnomen door 
een rij doorgegroeide coniferen. Om dit aan te 
pakken, werd ook gezamenlijk gezocht naar een 
oplossing. De coniferen zullen gerooid worden. Er 
worden in de plaats een (lage) gemengde haag en 
een hoogstamboomgaard met oude rassensoorten 
aangeplant. Deze zullen zorgen voor een betere 
zichtbaarheid van het domein en een betere 
biodiversiteit. Dit wordt later nog verder concreet 
uitgewerkt. 

Meerwaarde voor de gemeenschap
Nu de aankoop een feit is, kan het domein verder 
worden opengesteld voor zachte recreatie. Zo zal 
Domein De Merel nog meer een prachtige plek 
worden om in alle rust te genieten van een weids 
landschap. 

 “Nu het hele gebied in handen is van  
publieke partners, is de toekomst van het  

domein veiliggesteld.”
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Vervanging brug 10 en werken aan nutsleidingen  
en fietspaden Vaartstraat

Begin augustus start waterwegbeheerder De Vlaamse 
Waterweg nv met de vervanging van ophaalbrug 10 
over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten in Brecht. 
De huidige brug verdwijnt en maakt plaats voor een 
gloednieuwe ophaalbrug. Tijdens de werken is de 
brug minstens vijf maanden buiten gebruik en is de 
Vaartstraat bijgevolg onderbroken voor het verkeer. 
Nutsmaatschappijen Eandis en Pidpa en wegbeheerder 
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maken van 
de gelegenheid gebruik om werken uit te voeren aan 
de nutsleidingen en de fietspaden van de Vaartstraat 
tussen het kruispunt met de Gasthuisstraat en het 
kanaal. De verschillende werken worden op elkaar 
afgestemd om de hinder zoveel mogelijk te beperken. 
De nutswerken begonnen reeds begin juni.  

Nieuwe ophaalbrug over kanaal
Deze zomer start De Vlaamse Waterweg nv met de 
vervanging van ophaalbrug 10 over het kanaal Dessel-
Turnhout-Schoten in Brecht. De huidige, verouderde 
brug dateert van eind jaren ’40 en maakt plaats voor een 
compleet nieuwe ophaalbrug met meer comfort voor 
het verkeer dat erover rijdt. Het principe van beurtelings 
passeren voor het gemotoriseerd verkeer blijft behouden 
(het wordt dus een enkele brug), maar voetgangers en 
fietsers zullen op de toekomstige brug aan iedere kant 
over eigen ruimte beschikken. 

Nieuwe fietspaden en nutsleidingen in Vaartstraat
Tijdens de werken aan de brug zal de Vaartstraat minstens 
vijf maanden onderbroken zijn voor het verkeer. Het 
Agentschap Wegen en Verkeer zal tijdens deze periode 
de fietspaden van de Vaartstraat vernieuwen tussen het 
kruispunt met de Gasthuisstraat en de brug over het kanaal. 
Langs beide kanten worden de huidige fietspaden in klinkers 
opgebroken en vervangen door fietspaden in asfalt. Dat zal 
het rijcomfort voor fietsers gevoelig verbeteren.

Nutswerken
Voor de werken aan de fietspaden kunnen beginnen, 
zullen nutsmaatschappijen Eandis en Pidpa oude leidingen 

onder de fietspaden verwijderen en nieuwe leidingen 
plaatsen. De nutswerken situeren zich tussen het 
kruispunt van de Vaartstraat met het Duivelstraatje en de 
brug langs de oneven zijde. Net voor de brug (komende 
van Brecht centrum) zal Pidpa langs beide kanten van de 
Vaartstraat ook boringen uitvoeren. 

Algemene planning en verkeershinder
• Juni tem augustus: nutswerken. Ter hoogte van de 

werfzone, tussen het Duivelstraatje en de brug, is de 
rijstrook richting Klein-Veerle afgesloten. Het verkeer 
in de Vaartstraat kan er beurtelings passeren met 
behulp van tijdelijke verkeerslichten.

• Begin augustus: start werken aan de brug over het 
kanaal. Verkeer blijft dan nog even mogelijk. Vanaf 
27 augustus (volgens de huidige planning) wordt de 
Vaartstraat volledig onderbroken. Doorgaand verkeer 
moet vanaf dan gedurende ongeveer 5 maanden 
omrijden via Groot Veerle, Mallebaan en Heiken/
Lessiusstraat.

• Begin oktober: start vernieuwing fietspaden. Deze 
werken moeten tegen eind november klaar zijn. Eén 
rijstrook wordt ingenomen. Lokaal verkeer behoudt 
doorgang.

INFO Agentschap wegen en verkeer,  
http://wegenenverkeer.be/brecht en  
De Vlaamse Waterweg nv, www.vlaamsewaterweg.be/werken 
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GC Jan vander Noot 
wil jouw mening 
We willen het GC steeds beter op 
jou afstemmen, daarom willen we 
weten wat jij denkt! Neem even 
de tijd om onze online enquête in 
te vullen, zo help je ons om het gc 
en het aanbod nog beter op maat 
te maken. De vragenlijst invullen 
duurt een tiental minuutjes.

Leuke extra: per ingevulde enquête 
wordt 1m² Braziliaans regenwoud 
gered van de ondergang via de 
erkende organisatie World Land 
Trust. Zelf maak je kans op een van 
de weekendtrips voor 2 personen. 
Iedereen wint dus!

Scan dus snel de 
QR-code, of surf 
naar www.brecht.
be/bevraging-gc

Wijziging programma 
GC Brecht 18-19
Door een agenda-conflict moest de 
voorstelling van, Raf Walschaerts: 
Biecht, herpland worden. We zullen 
Raf verwelkomen in GC Brecht op 
vrijdag 9 november 2018 in plaats 
van vrijdag 22 februari 2019. De 
abonnementenverkoop is intussen 
achter de rug. De verkoop van losse 
tickets, workshops en uitstappen 
vind plaats op maandag 2 juli 2018 
om 18.00 uur. Meer info op  
www.gcbrecht.be. 

Getuige van vandalisme? 
We krijgen in onze gemeente regelmatig te maken met vandalisme en 
overlast. Het gaat om heel uiteenlopende zaken, zo werden er op het openbaar 
terrein al planten uitgestoken en gestolen, brandjes gesticht in gemeentelijke 
toiletten, speelterreinen vernield of zitbanken enorm vuil achtergelaten. Heel 
spijtig vinden we dat, want we wonen toch allemaal graag in een mooie, 
aantrekkelijke gemeente? Onze gemeentelijke technische dienst zorgt daar 
mee voor, door onder andere de aanplant en het onderhoud van bomen, 
planten en bloemen, de aanleg van speelterreintjes, het onderhouden van de 
zitbanken,… 

Meld overlast of vandalisme!
Zorg jij mee voor respect voor het openbaar domein in onze gemeente? Zie je 
iets vreemd of verdacht of merk je later vandalisme op, meld het dan aan de 
politie via www.police-on-web.be (als er geen dringende interventie is vereist) 
en/of aan de gemeente. Samen zorgen we zo voor een mooie, propere en 
aangename gemeente! 

Mag ik mijn gazon maaien op zondag?
Ja, in Brecht is het toegelaten om je gras te maaien op een zondag 
net zoals het uitvoeren van bouwwerken aan particulieren woningen.

Artikel 6.7 GAS-reglement:
Het gebruik van tuin-, hobby- en bouwwerktuigen zoals landbouw-, 
tuinbouw- of bosbouwwerktuigen aangedreven door ontploffings- of 
elektrische motoren is verboden ‘s nachts evenals op zon- en feestdagen. 
Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor landbouw-, tuinbouw- 
en bosbouwwerktuigen die worden aangewend in het kader van een 
seizoensgebonden bedrijfsexploitatie. In afwijking op het voormelde is het 
maaien van gras evenals het uitvoeren van bouwwerken aan particuliere 
woningen wel toegelaten op zondag. 

VRAGEN VAN DE
inwoners

INFO Lokale politie Voorkempen, 03 210 40 00 of www.police-on-web.be (niet dringende 
interventie) of gemeente Brecht, Gemeentepark 1, 03 660 25 50, gemeente@brecht.be of 
www.brecht.be/formulieren/meldingen 
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Een melding of klacht doorgeven?
Heb je een melding of klacht 
die je aan het gemeentebestuur 
wil doorgeven? Merk je 
sluikstort op? Is er een 
probleem met de signalisatie 
bij wegenwerken? Heb je een 
opmerking over het onderhoud 
van de openbare weg of het 
fietspad? Of je zit in de buurt 
met een rattenplaag? De beste 
en snelste manier om deze 
meldingen door te geven, is via 
het meldingsformulier op de 
gemeentelijke website www.
brecht.be. Je melding of klacht 
komt dan meteen bij de juiste 
medewerker terecht die deze 
zo snel mogelijk behandelt en 
verder opvolgt.

SUPER EENVOUDIG 
1. Ga naar www.brecht.be en klik bovenaan op de knop ‘meldingen’
 OF surf rechtstreeks naar www.brecht.be/formulieren/meldingen;
2. geef je klacht of melding in;
3. kies de juiste rubriek (bijvoorbeeld wegen, verkeer, afval,…);
4. voeg eventueel een bijlage toe;
5. klik op ‘Verzenden’.
Een melding per mail, telefonisch of aan de balie doorgeven, kan 
uiteraard ook (zie contactgegevens onderaan). 

WAARVOOR JE NIET BIJ DE GEMEENTE MOET ZIJN
Onderstaande zaken worden beheerd en/of uitgevoerd door andere 
partners. Voor vragen of klachten daarover, neem je best rechtstreeks 
contact op met hen. 

Riolering en baangrachten
Vragen over onderhoud van het openbaar rioleringsnetwerk, reinigen 
van straatkolken, afkoppelingen, rioleringswerken, baangrachten,…:
Pidpa, 0800 90 300, www.pidpa.be

Aangifte personenbelasting
FOD Financiën - controle Brecht, Ruiterijschool 3, 2930 Brasschaat,  
02 579 34 50

Defecte straatlampen 
De straatlampen in onze gemeente worden beheerd door twee partners:
• Eandis: straatlampen op gemeentewegen (90% van alle 

straatlampen): http://straatlampen.eandis.be;
• AWV: straatlampen op gewest- en snelwegen:  

www.meldpuntwegen.be.

Afval, GFT+ en huisvuilophaling en containerparken
IGEAN Milieulijn, 03 350 08 14, milieu@igean.be

SCHADE VAN DE WATEROVERLAST? 

Onze gemeente werd op 29 mei 2018 getroffen door wateroverlast ten gevolge van de uitzonderlijke 
weersomstandigheden. Het gemeentebestuur is momenteel bezig met de voorbereiding van een dossier 
om deze te laten erkennen door het Vlaamse Rampenfonds als algemene ramp. Bij dergelijke erkenning 
kan schade die niet door de gewone brandverzekering gedekt wordt, onder bepaalde voorwaarden, vergoed 
worden uit het Vlaams Rampenfonds. 
 
Heb jij zelf schade, neem dan best zo vlug mogelijk (voor vrijdag 13 juli 2018) contact op met onderstaande 
dienst zodat we zoveel mogelijk gegevens kunnen verzamelen en bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds. 
Je gegevens aan ons doorgeven kan ook online via www.brecht.be/rampenschade. Spreek los daarvan zeker 
ook je eigen verzekering aan. 
Verspreid deze informatie zeker ook naar personen of bedrijven waarvan je weet dat ze waterschade 
ondervonden. 

INFO Dienst integrale veiligheid, Kristine Van Bavel, Gemeentepark 1, 03 660 25 58 of 
kristine.vanbavel@brecht.be, www.brecht.be/rampenschade
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Winnaars 
fotowedstrijd 
trein
Om te vieren dat de Intercity tussen 
Brussel en Amsterdam stopt in 
Noorderkempen, lanceerden we in het 
infoblad BrechtsNieuws van april een 
fotowedstrijd in het thema ‘trein’. We 
kregen 51 mooie foto’s door. Uit alle 
inzendingen koos een jury 6 winnaars, 
1 winnaar in iedere categorie. Ze kozen 
de zotste foto, de origineelste, de foto 
met het mooiste verhaal, technisch de 
mooiste, de meest kenmerkende voor 
Brecht en de creatiefste foto. Bewonder 
hier alle winnende foto’s!

				

				

			

						

									

						

						

				

														

					

Wij	hebben	al	zoveel	vervoer			 mogen	proberen	van	mama	,		maar	wat	zouden	we	eens	graag	Een	lang	ritje	met	de	trein	doen…..	
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NET GEMIST

24 
MAART

2018

02 
APRIL
2018

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

09 
APRIL
2018

Om mee na te denken over welke koers de gemeente Brecht 
de komende jaren zal varen, nodigden we inwoners uit op 
de apérogesprekken. De genodigden hun voornaam kwam 
voor in de naam van onze deelgemeenten of ze woonden 
op huisnummer 2, 6, 9, 29 of 60. Zo’n 100 inwoners namen 
deel en gaven ons een massa aan interessante ideeën en 
opmerkingen. 

Op paasmaandag hield vzw De Kar een ‘paasactie’ 
op de pasenmarkt in Brecht. Omdat zij vinden dat 
elk kind en elke jongere recht heeft op een mooie 

kindertijd in Brecht, vroegen ze aan voorbijgangers 
of zij dit ideaal delen en een handtekening wilden 

plaatsen op grote actie-paaseieren.   
461 voorbijgangers gingen op deze vraag positief in.

Eindelijk: intercity Amsterdam-Brussel stopt in Brecht. Om-
dat te vieren kregen de eerste reizigers naar Amsterdam en 
naar Brussel in station Noorderkempen een Brusselse wafel 
en blauw-gele Amsterdamse tulpen. 

18 
APRIL
2018

Prachtig weer, leuke activiteiten, ... Wat wil een 
kind nog meer op de buitenspeeldag. 
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De bibliotheek van Brecht organiseerde een groots 
slotfeest voor de 144 deelnemende juryleden van 

de Kinder- en jeugdjury Vlaanderen. 

De eerste Clara Fey Trail door de gebouwen 
van O.C. Clara Fey was met meer dan 200 
deelnemers een succes. Op naar de tweede 
editie! 

20 
APRIL
2018

29  
APRIL
2018

Na een afwezigheid van 7 jaar was de Roefeldag in Brecht een groot 
succes. Met dank aan de Ketnetband, 350 Roefelaars, 200 extra 
feestvierders en 80 vrijwilligers.

19 
MEI
2018

Het festival Old Star Rock, een zomerfestival voor de bewoners van 
het woonzorgcentrum Sint-Maria en serviceflats, was het vierde jaar 

op rij een schot in de roos.

©
 D

anny H
annes

©
 Jos Van Loo

10 
JUNI
2018
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Beachvolleybal - Keti's Chiro Brecht
De Keti's van Chiro Brecht organiseren een 
beachvolleybalnamiddag en een knaller van een 
afterparty als afsluiter.

DATUM  zo. 01/07/18
UUR  vanaf 13.00 uur
PRIJS  € 15,00
LOCATIE Chiropleintje Brecht, Tilburgbaan 39
CONTACT Chiro Brecht, www.chirobrecht.be

Inschrijvingen nieuwe schooljaar
Inschrijvingsmomenten in juli en augustus voor De 
Zevensprong en Klavertje 3.

DATUM  02/07, 22/08 en 23/08 
UUR  van 18.00 tot 19.30 uur
LOCATIE De Zevensprong, Venusstraat 5
CONTACT School De Zevensprong,  
03 660 07 70, secretariaat@de7sprong.be

Tieneractiviteiten
SWAP zijn alle activiteiten, georganiseerd door 
de jeugddienst, voor tieners geboren vanaf 2001 
t.e.m. 2006. En dit tijdens een zalige, spannende, 
avontuurlijke en uitdagende zomervakantie! 

05/07: Glowgolf & skiën of snowboarden
12/07: The outsider club extreme
19/07: Duinrell
26/07: Afvaart op de Lesse

DATUM do. 05/07, 12/07, 19/07 en 26/07
CONTACT  Jeugddienst, 03 660 28 30,  
jeugddienst@brecht.be of www.jeugdwerkingbrecht.be

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
2018BRECHT

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
2018BRECHT

Als kers op de taart van de twintigste editie, sleepte de 
parkhappening eind 2017 de cultuurprijs van de gemeente 

Brecht in de wacht. En trots dat ze zijn! Vooral omdat een eigen 
interpretatie van het juryrapport de parkhappening leert dat ze 
er al twintig jaar in slagen de mensen van Brecht en omgeving 

massaal naar het park te lokken en hen te verbinden met 
sfeervolle muziek, een democratisch drankje, een fijne babbel 

en deugddoend benen- en armengezwaai. 

De vriendenkring van het gemeentepersoneel van Brecht 
organiseert voor het 21ste jaar op rij vijf zomerse optredens, 
gespreid over de vijf maandagen van juli in het schitterende 

decor van het gemeentepark."

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

MAANDAG 2 JULI
Atomica

Wezz

MAANDAG 16 JULI
Seniorennamiddag

vanaf 15.00 uur
Guy en Herman

Eddy Mars

Avond
Rudi Schrauwen 

met Guy en  
Herman

Torsten

MAANDAG 9 JULI
The True Gods Of 
Sound And Stone

  Single Malt 

MAANDAG 23 JULI
Black & Blonde 

Little Chris Solo

MAANDAG 30 JULI

Starshifter 
De Schorre 

Vuurwerk



Feestmarkt  
Sint-Job-in-'t-Goor

Markt in de Brugstraat. 

DATUM  zo. 08/07/18
UUR van 10.00 tot 18.00 uur
LOCATIE Brugstraat
CONTACT  Algemene markthandelaars 
vereniging, secretariaat@antwerpsemarkten.be

Zomercursus  
'Eerste Hulp en helper'

Gedurende een week leer je hoe je aan 
een slachtoffer de eerste hulp toedient. 
Na het volgen van deze opleiding kan 
je na een kort examen een certificaat 
krijgen dat vijf jaar geldig is. Na deze 
cursus weet je hoe je in noodsituaties 
moet reageren en hoe je de eerste 
zorgen kan toedienen. Bovendien 
staat dit diploma mooi op je cv en is 
deze opleiding een vereiste voor vele 
vacatures, zoals die van kleuterjuf en 
buschauffeur. 

DATUM  van 09/07 tot 13/07
UUR van 08.30 tot 16.00 uur
LOCATIE Rode Kruis Sint-Job-in-'t-Goor,  
Kerklei 2
CONTACT Rode Kruis Sint-Job-in-'t-Goor, 
www.rodekruis.be

Gezondheidswandeling
Begeleide wandeling 'De Inslag' 
Brasschaat.

DATUM  wo. 18/07/18
UUR van 13.30 tot 16:00
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
bartneefs@ocmwbrecht.be

Wandelzoektocht 
Dienstencentrum Het Sluisken 
organiseert i.s.m. OKRA Brecht een 
zoektocht (5 km).

DATUM  van 01/07 tot 30/09
PRIJS € 1,00 per boekje
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
bartneefs@ocmwbrecht.be

 

 

07 
JULI

zaterdag

Birathlon
Bracht In 't Rood organiseert de 
vierde editie van de BIRatlon. De 
BIRatlon is een recreatieve triatlon, 
van achtereenvolgens 400 m zwem-
men, 25 km fietsen en 5,5 km lopen. 
Ook dit jaar is er weer een jeugd 
BIRatlon. Nieuwe centrale locatie is 
het Loeyakkershof.

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

Extra bloedinzameling
Tijdens de vakantieperiode is er 
steeds een tekort aan bloed. Daarom 
organiseert Rode Kruis afdeling 
Sint-Job-in-'t-Goor een extra 
bloedinzameling. Je mag starten met 
bloed geven als je tussen 18 en 66 jaar 
oud bent en een goede gezondheid hebt. 
Het vraagt amper een klein uurtje van 
je tijd. Met één bloeddonatie kan je 
zelfs verschillende mensen helpen. 

DATUM vr. 06/07/18
UUR  van 16.30 tot 19.30 uur
LOCATIE Administratief centrum, Kerklei 2
CONTACT Rode Kruis Sint-Job-in-'t-Goor,  
www.rodekruis.be

Optreden - The University of 
Santo Tomas Singers

The University of Santo Tomas 
Singers is een toonaangevend gemend 
koorensemble, dat bestaat uit 
studenten en alumni van verschillende 
faculteiten aan de oudste Aziatische 
universiteit, de Pauselijke en 
Koninklijke Universiteit van Santo 
Tomas. 

DATUM  za. 07/07/18
UUR 20.00 uur
LOCATIE Sint-Michielskerk Brecht,  
Lessiusstraat
CONTACT Gemeente Brecht en parochiekern 
Brecht, 03 313 92 41

Mastentoppentocht
Deze nieuwe tocht geeft de mogelijkheid 
om nog meer natuur aan te bieden, zoals 
Marum, Militair domein en Uilenbos. 
Tocht met oog voor de natuur! Afstanden: 
4, 8, 11, 14, 18, 22 en 30 km.

DATUM  zo. 08/07/18
UUR van 07.00 tot 15.00 uur
PRIJS  € 1,50
LOCATIE Sportcomplex De Dorens, Loenhout
CONTACT Sint-Michielstappers,  
www.st-michielstappers.eu

Eetdag Samana
Eetdag ten voordele van Samana 
Overbroek.

DATUM  zo. 08/07/18
UUR  van 11.00 tot 18.00 uur
LOCATIE Parochiezaal,  
Sint-Willebrordusstraat 21
CONTACT Samana Overbroek
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IN BRECHT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sint-Jacob kermis  
Sint-Lenaarts
 

27-28-29 
JULI

weekend

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

Kermis: 27-28-29/07 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

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

Kleipikkersfestival met avond- en rommelmarkt 
en boekenverkoop: 27/07
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 kuïeren over een gezellige avondmarkt 
en rommelmarkt. Tijdens de avondmakt 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
Info kleipikkersfestival: info@unizo-sint-lenaarts.be

Retrokoers: 29/07
van 14.00 tot 17.00 uur
Reeds voor de zevende 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. Om 15.00 uur start de 
40 km lange Retrokoers. Ambiance, behaarde benen en smakelijke 
premies gegarandeerd.
Info en inschrijven retrokoers: www.verzopentalent.be

Stel je eigen zomertoer voor deze zomer samen  

op UiT in Brecht op www.brecht.be,  

wat eerste inspiratie vind je hier.

DE HELE ZOMER 
    
'2960' Fietszoektocht
Kom 20 km fietsen en speuren in 
Brecht en ontdek mooie plekjes, 
bezienswaardigheden en interessante 
weetjes. Verwacht je aan leuke 
opdrachten (ook voor kinderen) en 
toffe stops bij plaatselijke horeca 
dankzij de kortingsbonnen en maak 
kans op mooie prijzen. 

DATUM van 01/07 tot 30/09
PRIJS € 4,00
LOCATIE Toerisme Brecht, Gemeenteplaats 1
CONTACT Toerisme Brecht,  
www.toerismebrecht.be

De Schatten van Vlieg in de 
bibliotheek van Brecht
Vlieg verstopte ergens in Brecht een 
schat. Ga jij graag op schattenjacht? 
Doe dan zeker mee met deze speelse 
speurtocht! Speurboekjes zijn gratis 
te verkrijgen aan de balie van de 
hoofdbib in Brecht. 

DATUM  van 01/07 tot 31/08
LOCATIE Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9
CONTACT Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80
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Deadline UiT-kalender augustus: vrijdag 29 juni2018

Stel je eigen zomertoer voor deze zomer samen  

op UiT in Brecht op www.brecht.be,  

wat eerste inspiratie vind je hier.

AUGUSTUS 
Kunst 2960
Wil jij jouw kunsten aan heel 2960 
tonen? Schrijf je dan in voor 20 juli. 

DATUM  zo. 05/08/18
LOCATIE Lochtenbergplein
CONTACT Curieus Brecht,  
walter.vandecrean@telenet.be

Zomerwinkel in de abdij

Jaarlijkse zomerwinkel van de zusters 
Trappistinnen. 

DATUM  10-11-12/08/18
LOCATIE Abdij O.L.V van Nazareth, Abdijlaan 9
CONTACT Abdij O.L.V. van Nazareth,  
03 313 92 50, www.abdijvannazareth.be

Coverfest
Drie bands (Sticky Notes, Stage 
Revolver, Ambush) zorgen voor een 
avond vol ambiance en bruisende 
muziek! 

DATUM  za. 11/08/18
LOCATIE Jeugdhuis 't Jop, Kattenhoflaan 102d
CONTACT Facebook jeugdhuis 't Jop

Chirofeesten Brecht
Elk jaar tijdens het tweede weekend 
van augustus organiseert Chiro 
Brecht zijn welbefaamde Chirofeesten 
met zaterdag een penluchtfuif 
en zondag touwtrekwedstrijd en 
Kortebroekenfuif.

DATUM  za. 11/08 en zo. 12/08
LOCATIE Chiropleintje Brecht, Tilburgbaan 39
CONTACT Chiro Brecht,  
www.chirofeestenbrecht.be

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

DATUM  zo. 26/08/18
LOCATIE Brandweer Brecht, Ambachtslaan 10  
of De Eester in Sint-Lenaarts
CONTACT Toerisme Brecht, www.schakel.be

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

DATUM  zo. 26/08/18
LOCATIE Brandweer Brecht, Ambachtslaan 10

Schrijvers op Stal
Een zomers gesprek over landbouw 
en platteland met auteurs Marita De 
Sterck en Bart Van Loo.

DATUM  do. 30/08/18
LOCATIE Melkveebedrijf Sint-Lenaartsbaan 5
CONTACT vzw RURANT, www.rurant.be

SEPTEMBER
Maand van de sportclubs
Deze maand zetten de Brechtse 
sportclubs hun sport en activiteiten 
extra in de kijker met onder andere 
demonstraties, initiaties en open 
trainingen. 

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 het 
Festival Familial, 's avonds is is er 
muziek met onder andere Baba Yega, 
Guy Swinnen Band en Okselvocht.

DATUM  za. 01/09/18
LOCATIE Max Wildiersplein
CONTACT www.facebook.com\
sintjobzomert

Dijkrock
Jeugdhuis Den Dijk organiseert 
een festival met o.a. optredens van 
Magnetica (Metallica Tribute), The 
Wild Bombers, Killer, ...

DATUM  za. 01/09/18
LOCATIE Kerkstraat Sint-Lenaarts
CONTACT Jeugdhuis Den Dijk, www.dijkrock.be

Vlottenrace
Verschillende groepen/verenigingen 
nemen het tegen elkaar op. 

DATUM  zo. 23/09/18
LOCATIE Vaartlaan 9
CONTACT Jeugdraad Brecht,  
www.jeugdwerkingbrecht.be

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

DATUM  zo. 23/09/18
LOCATIE Vertrek kantine KFC Sint-Lenaarts
CONTACT Sportdienst, www.sportiefbrecht.be



Het valt ons op Jef dat je, ondanks je fysieke beperking, 
enorm positief in het leven staat. Waar haal je die kracht 
vandaan? 
“Door mijn ziekte leef ik wellicht bewuster dan andere 
mensen. Ik leef van dag tot dag. Ik probeer bewust zo 
weinig mogelijk te plannen, in 
het ‘nu’ te leven en daar zoveel 
mogelijk van te genieten. Veel 
mensen zouden beter hun 
smartphone eens aan de kant 
leggen en dit ook proberen. Dat 
er door de digitalisering minder 
contact is met elkaar, vind ik zo 
jammer.”  

Je startte enkele jaren geleden 
een praatgroep voor volwassenen 
met een beperking op, waarom?
“Het is heel interessant om ideeën met elkaar uit te 
wisselen. Iedere praatgroep heeft een thema (bijvoorbeeld 
wonen, reizen). Het is elke keer een gezellig samenzijn! Als 
alles goed verloopt met de bouwwerken, zal ik trouwens 
eind volgend jaar intrek nemen in een DIO-woning (meer 
info op pagina 4-5 van dit infoblad), net als een aantal andere 
deelnemers van de praatgroep. Leuk dat we dan geen 

vreemden meer zijn voor elkaar!”   
Fotografie is een passie voor jou, hoe heb je die ontdekt? 
“Ik heb vooral een grote interesse in de natuur. Door de 
natuur in beeld te brengen en dat te delen met andere 
mensen, kan ik hen tonen hoe mooi die wel is! Ik vind het 

geweldig om dingen te laten zien die 
anderen niet zien. Fotografie brengt 
mensen trouwens ook samen. Super 
toch! Zo hoop ik op 19 augustus 
2018, de dag van de fotografie, 100 
Brechtenaren samen te brengen op 1 
foto. Het zou leuk zijn als de foto lukt, 
maar ik wil vooral ook genieten van 
het samenzijn en ik wil alle mensen op 
de foto beter leren kennen.” 

Je bent actief op sociale media 
(bijvoorbeeld Facebook, Instragram) 

en daar lezen we je positieve berichten. Heb je het idee 
dat je er anderen mee inspireert? 
“Ik denk het wel. Ik post er vaak een paar van mijn foto’s op. 
Ik krijg toch regelmatig vriendschapsverzoeken op sociale 
media van mensen die meer van mijn foto’s willen zien. Ze 
laten mij dan wel eens weten dat ze er ook gelukkig van 
worden. Leuk, daar doe ik het voor!” 

Wie wel eens in de bibliotheek van Brecht komt, herkent hem wellicht. Jef Jacobs doet 
er al sinds 2003 zo’n 2,5 dagen per week aan begeleid werk. Ondanks zijn aangeboren 
stofwisselingsziekte, staat Jef bijzonder positief in het leven. Zo startte hij een 4-tal jaar 
geleden een praatgroep ‘gewoon bijzonder’ op, is hij in zijn vrije tijd veel bezig met fotografie en 
haalt hij energie uit het samenbrengen van mensen. We vragen ons af waar hij zijn positiviteit 
vandaan haalt!  

Jef Jacobs  
geniet van het leven

    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!


