
KIJKDAG OP 5 JUNI

Ook benieuwd naar de nieuwe bib 
én de rest van het gebouw? Kom 
een kijkje nemen en geniet van 
een hapje en drankje op woensdag 
5 juni (tussen 13.00 en 19.00 uur). 

Openingsuren bibliotheek  
Sint-Lenaarts (Dorpsstraat 73)
Ma:  15.00  -  17.00 uur
Wo:  13.00  -  19.00 uur
Vr:  15.00  -  17.00 uur 
Za:  09.00  -  12.00 uur

Zomersluiting bib Sint-Lenaarts: 
1 tem 14 juli 2019

nieuwsbrief
juni 2019

jg 09

BRECHTSNIEUWS
tussendoor

Bibliotheek  
Sint-Lenaarts  
verhuist naar  
OC ’t Centrum 
Je kon het al een tijdje lezen op de banner aan OC ’t Centrum: op 5 
juni 2019 opent de gloednieuwe bibliotheek van Sint-Lenaarts met 
nieuwe openingsuren. De eerste stap naar de ingebruikname van het 
ontmoetingscentrum wordt daarmee gezet! Benieuwd naar de bib en de 
rest van het gebouw? Kom een kijkje nemen op de kijkdag. 

Vanaf 5 juni vind je de bibliotheek op de eerste verdieping van het nieuwe complex 
OC ’t Centrum. Die voormiddag zullen leerlingen uit verschillende scholen in Sint-
Lenaarts de allerlaatste boeken verhuizen naar de nieuwe bib.  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! 

Denk mee na over 
toekomst dorpskern 
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, die aansluit op 
ontmoetingscentrum ‘t Centrum. 
Alvorens het gemeentebestuur 
hierover een standpunt inneemt, is 
het geïnteresseerd in jouw mening.
 
Jouw mening is belangrijk!
Het gemeentebestuur nodigt jou 
uit op een participatiemoment op 
donderdagavond 27 juni 2019. In 
OC ’t Centrum worden die avond 
op een infomarkt enkele mogelijke 
scenario’s en doelstellingen 
voorgesteld. Je krijgt er meer 
informatie en hebt de mogelijkheid 
jouw mening te geven.
 
Praktisch
Donderdag 27 juni 2019, vrije toegang 
tussen 19.00 en 21.30 uur,  
OC ’t Centrum (Dorpsstraat 73)

INFO dienst ruimtelijke ontwikkeling,  
Ben De Bruyn, Gemeentepark 1,  
03 660 28 48 of ben.debruyn@brecht.be
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INFO Groendienst, Van Pulstraat 15,  
03 660 17 20

Containers hout  
te koop
Het gemeentebestuur verkoopt 
containers met hout: stammen en 
delen van de kruin. Een container 
bevat verschillende soorten loof- en 
naaldbomenhout met verschillende 
afmetingen (korte, dikke, lange…
stukken). De containers zijn niet op 
voorhand te bezichtigen. 

Een volle container (ongeveer 
12m3) kost 175 euro en wordt gratis 
thuisgebracht na betaling (enkel 
leveringsadres binnen Brecht). Let 
wel op: het leveringsadres moet goed 
bereikbaar zijn met zwaar verkeer 
(camion)! Duid bij je inschrijving 
de locatie van de levering duidelijk 
aan (met een foto of markering ter 
plaatse). Als het hout na enkele 
dagen uit de container is, komt de 
technische dienst deze uiteraard 
volledig leeg, terug ophalen.

Inschrijven
Geïnteresseerden kunnen zich 
(doorlopend) inschrijven. Wanneer 
er een volle container is, wordt de 
eerste geïnteresseerde opgebeld. 
Momenteel zijn er 15-tal loten te 
koop. De samenstelling van het 
hout in de container is niet te kiezen 
of aan te passen. Bij een volgende 
volle container, wordt de volgende 
geïnteresseerde verwittigd. Heb jij 
interesse in een container stookhout? 
Vul dan het digitaal formulier in op 
www.brecht.be/houtverkoop of neem 
contact op met onderstaande dienst.
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Openbare verkoop fietsen
Het gemeentebestuur van Brecht houdt een openbare verkoop 
van 74 fietsen, 1 lot fietskaders, 1 bromfiets en 1 scooter. Je 
kan de materialen bezichtigen tijdens de kijkdagen in het 
gemeentemagazijn en daar ter plaatse een bod uitbrengen en 
achterlaten. De materialen worden toegewezen aan de hoogste 
bieder. Als jouw bod het hoogste is, moet je de materialen 
aankopen. Bijvoorbeeld: je biedt op 5 fietsen en hebt voor  
4 fietsen het hoogste bod, dan moet je deze alle 4 aankopen. 
De hoogste bieders zijn bekend op woensdag 12 juni en krijgen 
nadien een factuur toegestuurd. 

Kijkdagen (gemeentemagazijn, Van Pulstraat 15 in Brecht)
• maandag 3 juni van 17.00 tot 20.00 uur
• woensdag 5 juni van 12.30 tot 16.00 uur

Afhaaldagen (gemeentemagazijn, Van Pulstraat 15 in Brecht)
• maandag 1 juli van 17.00 tot 20.00 uur
• woensdag 3 juli van 13.00 tot 16.00 uur

INFO Dienst gebouwen, gemeentemagazijn, Van Pulstraat 15, 2960 Brecht,  
03 660 17 20

WERKEN FIETSPAD 
ABDIJLAAN

OMLEIDING FIETSERS 
TOT EIND JUNI

Het fietspad aan de Abdijlaan is op een 20 tot 30-
tal plaatsen in slechte staat waardoor het vernieuwd 
moet worden. Deze werken worden nog uitgevoerd 

tot eind juni. Tot dan volg je met de fiets de omleiding 
via brug 11 - jaagpad - sas 4 - Brugstraat - Kerklei - 

Bethaniënlei. Voor het autoverkeer blijft de rijweg deze 
periode wel gewoon toegankelijk.
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START TICKETVERKOOP  
NIEUW SEIZOEN GC BRECHT 
De brochure van GC Brecht met haar aanbod voor dit seizoen ontvang je 
binnenkort in je brievenbus. Onder andere deze artiesten zullen er passeren:  
Bart Cannaerts, Jef Neve en Teus Nobel, Johan Terryn, de Spiekpietjes, Marcel 
Vanthilt, Gepetto and the Whales en vele anderen.
Ook staan er opnieuw creatieve workshops op het programma: je leert de basics 
van het pottendraaien, kan aan de slag met kweeperen of maakt de mooiste 
herfstboeketten met bloemen uit je eigen tuin.
Nog steeds je keuze niet kunnen maken? Ga dan met ons mee op uitstap naar het 
Africamuseum in Tervuren, of breng je jongste spruiten mee naar een van onze 
fijne familievoorstellingen of (groot)ouder-kind workshops.
Het volledige programma kan je binnenkort ontdekken in de brochure of op www.
gcbrecht.be. Klinkt leuk? Zorg dan dat je de ticketverkoop op 15 juni niet mist. 
 
Start abonnementenverkoop
Vanaf zaterdag 15 juni om 10.00 uur kan je een abonnement kopen. Als je een 
abonnement koopt, ben je zeker van de beste plaatsen en is elk ticket 2 euro 
goedkoper. 
Werking abonnement:
• je kiest per persoon minimum 4 verschillende voorstellingen;
• er zijn abonnementsformulieren beschikbaar  

 op de website;
•  1 abonnement per persoon.

Start verkoop workshops, uitstappen en familievoorstellingen
Tickets voor de workshops, uitstappen, kapelsessies en familievoorstellingen kan 
je meteen kopen vanaf zaterdag 15 juni, 10.00 uur. Deze voorstellingen maken 
geen deel uit van het abonnement.

Losse tickets voor de vrije voorstellingen zijn te koop vanaf maandag 24 juni om 
18.00 uur.

Hoe en waar tickets en abonnementen kopen?
• Bij de dienst vrije tijd (Gemeenteplaats 1,2960 Brecht);
•  online via www.gcbrecht.be. 

Jij wist toch al
dat gemeente en 
welzijnscampus 
Brecht op afspraak 
werken? 
Wie op de dienst burgerzaken, 
dienst omgeving of in de 
welzijnscampus moet zijn, 
maakt daarvoor voor de meeste 
producten een afspraak. Snel en 
eenvoudig: www.brecht.be, 0800 
3 2960 of aan de onthaalbalies.

19•20
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vrijwilligers dienstencentrum  
De Lindeboom

Juni stempels: 
koop & win!
Al enkele jaren organiseert Unizo Brecht 
een stempelactie in juni. Dit jaar steekt 
Unizo deze actie in een nieuw jasje 
en wordt deze doorgetrokken naar 
Sint-Lenaarts en Sint-Job-in-‘t-Goor. 
Er nemen 62 handelaars deel en 5 
gemeentelijke locaties (gemeentehuis, 
dienst burgerzaken Sint-Job-in-‘t-Goor, 
dienst vrije tijd en 3 bibliotheken). De 
stempelactie loopt van 1 juni tot 30 juni. 
Bij elke deelnemende handelszaak krijg je 
een stempel, er mag slechts 1 zaak met 2 
stempels op je stempelkaart staan. Een 
overzicht van alle handelaars vind je op 
www.brecht.be.

Deze junistempels vervangen de actie
“Met gerinkel naar de winkel”. Dankzij de 
steun van de gemeente Brecht kan Unizo 
de actie ecologisch maken. Klanten die 
te voet of met de fiets komen, krijgen een 
dubbele stempel. Koop dus zeker ook in 
juni lokaal en maak kans op één van de 5 
mysterieboxen twv 600 euro of een fles 
champagne. Naast die prijzen kan iemand 
een elektrische fiets winnen!

ENKEL NOG VUURWERK 
DOOR PROFESSIONALS  
IN BRECHT 
Het Vlaamse Parlement keurde begin april een nieuw decreet 
goed waarin een algemeen verbod wordt opgelegd om vuurwerk 
af te steken. Omwille van de veiligheid zal onze gemeente dit 
vuurwerkdecreet toepassen, maar wel nog een uitzondering 
voorzien voor vuurwerk dat wordt afgestoken door professionals. 

Concreet wil dit zeggen dat jij als particulier geen vuurwerk meer 
mag afsteken! Enkel professionals krijgen, na een goedgekeurde 
aanvraag bij de gemeente, wel nog toestemming. Wie als niet-
professional toch vuurwerk afsteekt op eender welk moment van 
het jaar, dus ook met oud op nieuw, riskeert een GAS-boete. 

Medewerker cafetaria
Dienstencentrum de Lindeboom in Sint-Job-in-‘t-Goor is op zoek naar een gemotiveerde 

vrijwillig(st)er die op dinsdagnamiddag het cafetariagebeuren mee wil ondersteunen. Ben je een sociaal iemand 
en bereid om enkele uren per week de handen uit de mouwen te steken (dranken toedienen, vaatwasmachine 
in- en uitladen…) in een aangename omgeving? Neem dan contact op met de centrumleider.

Lesgever … ?
Beschik jij over een vaardigheid of zelfs een talent en wil je dit graag aanleren aan anderen? Dan ben jij de 
persoon die we zoeken in dienstencentrum de Lindeboom! Wat je vaardigheid of talent ook moge zijn, laat 
niets je weerhouden om dit te bespreken met de centrumleider. Samen bekijken we wanneer en op welke 
manier er vorm gegeven kan worden aan jouw voorstel. 

Gezoch
t!

INFO Dienstencentrum De Lindeboom, Kerklei 18a, Stijn Vrints, 03 667 14 00 of stijnvrints@ocmwbrecht.be

INFO Dienst integrale veiligheid en mobiliteit, Gemeentepark 1, 03 660 25 58  
of kristine.vanbavel@brecht.be
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 IN BRECHT
Sinksenbal: 07/06
Al voor de 20ste keer organiseert gebuurte 
Kerkstraat het geweldige Sinksenbal met 
liveoptredens waar jong en oud samen 
komen feesten. De tent wordt opgewarmd 
met vrolijke liedjes van Litlle Chris Solo, 
als hoofdact staat zingende jukebox 
Domino op de affiche en DJ Kodex zorgt 
voor de knallende afterparty.

UUR vanaf 20.00 uur
PRIJS € 5,00
LOCATIE Tent Kerkstraat

Summer Vibes: 08/06
Jeugdfuif ten voordele van jongeren met 
psychische en/of gedragsproblemen. 

UUR vanaf 21.00 uur 
LOCATIE Tent Kerkstraat

Pinksterkermis:  
09/06 en 10/06
Kermis op zondag en maandag op de 
parking van de voetbal en op de parking 
aan de Tuinwijk. 

Kleipikkersrun: 09/06
‘De kleipikkers’ organiseren voor de 8ste 
keer een stratenloop in Sint-Lenaarts met 
verschillende loopafstand (3,3 - 6,6 of 9,9 
km).. Het parcours gaat in een lus rond 
de Sint Leonarduskerk en passeert alle 
caféterrassen van de dorpskern. 

UUR  Kidsrun 1 km (6-8 jaar): 15.30 uur 
 Kidsrun 1 km (9-12 jaar): 15.40 uur 
 3,3 km en 6,6 km: 16.00 uur 
 9,9 km: 17.00 uur
PRIJS  € 8,00 (incl. t-shirt), € 3,00 (kidsrun)
LOCATIE gbs De Schakel, Kerkstraat
CONTACT  www.kleipikkersrun.be 

Jaarmarkt: 10/06
Jaarlijkse markt in de Kerkstraat van 
08.00 tot 13.00 uur 

CONTACT  sabine.vaneester@brecht.be of 03 
660 25 50

Sint-Leonardusprocessie: 10/06
Voor de 524ste keer trekt de processie 
ter ere van de Heilige Leonardus om 
11.00 uur door de straten van  
Sint-Lenaarts.

 
07 tot 10 

JUNI
KERMIS
SINT-LENAARTS

Ouder & kind:  
Bamboepret 5-12 jaar

Uit PET flessen maken we een PET-lint. 
We sjorren met dit lint, bamboestokken 
van alle formaten en met elastieken 
heuse constructies: laat je fantasie de 
vrije loop als een echte architect. Op het 
einde staat er een uniek bouwsel met 
de meest bizarre vormen. Daarna kan 
je met z'n allen in je zelfgebouwde dorp 
naar hartenlust spelen!

DATUM zo. 02/06/19
UUR  om 09.30 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE Gemeentepark Brecht
CONTACT  Cultuurdienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.gcbrecht.be

VELT Ecotuindagen
De biologische nuts- en kringlooptuin 
van 1200 m² omvat een moestuin 
aangevuld met een ruim assortiment 
aan keukenkruiden. De verschillende 
soorten kleinfruit en de ruime 
demoplaats thuiscompostering maken 
van deze educatieve tuin een zeer 
aantrekkelijke nutstuin. In de tuin 
zie je hoe je plantaardig afval op een 
nuttige en mooie manier zelf kan 
verwerken. Tijdens de Ecotuindag vind 
je een 100-tal infofiches met tips over 
de moestuin, kleinfruit, kruiden en 
kringlooptuinieren. Aan de hand van 
deze fiches kan je je eigen rondleiding 
doorheen de tuin samenstellen, de 
tuinverantwoordelijke beantwoordt je 
bijkomende vragen. 

DATUM zo. 02/06/19
UUR  van 10.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Biologische nuts- en kringlooptuin, 
Mudaeusstraat 6
CONTACT  Kringloopkrachten Brecht, 
kringlooptuin@brecht.be

Avontuurlijke kinderactiviteit
Kinderen gaan met schepnetje en 
emmer op zoek naar alle diertjes die in 
een poel voorkomen. 

DATUM zo. 02/06/19
UUR  van 14.00 tot 16.00 uur
LOCATIE Natuurdomein Kooldries - 
Hoofsweer, Paepestraat
CONTACT  Natuurpunt Antwerpen Noord 
vzw, peterblock1@hotmail.com

Workshop kunstexploitatie 
voor volwassenen

Deze eenmalige workshop laat je 
kennismaken met diverse teken- en 
schildermaterialen en hoe je ze kan 
gebruiken: een klein, maar wel boeiend 
onderdeel van de cursus. Je probeert 
verschillende materialen uit en je leert 
kijken naar schaduw, grijstonen of 
kleurtinten. Enkele vlugge schetsen of een 
meer uitgewerkte tekening? Aan jou de 
keuze. Je hebt voor deze workshop geen 
tekenervaring nodig, je moet ook geen 
materiaal meebrengen of aankopen. 

DATUM di. 04/06/19
UUR  van 13.30 tot 17.00 uur  
of van 18.30 tot 22.00 uur
LOCATIE Kunstacademie IKO Brecht, 
Gasthuisstraat 42
CONTACT  Kunstacademie IKO Brecht, 
elkedagelke@hotmail.com

Do In Yoga
Heb je behoefte aan meer rust en 
ontspanning in lichaam en geest? Voel 
je stress, druk en vermoeidheid? 

DATUM wo. 05/06,  wo. 12/06, wo. 19/06, 
wo. 26/06
UUR  van 18.30 tot 19.30 uur  
en van 19.45 tot 20.45 uur
PRIJS  € 9,00 (les)
LOCATIE Welzijnscampus Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT  Do-In Yoga, 0472 23 28 30

Kijkdag OC 't Centrum
Meer info op blz. 1

DATUM wo. 05/06



6

IN BRECHT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORTELDAG BRECHT

Deze sportdag biedt alle 50-plussers de 
mogelijkheid om een aangename spor-
tieve dag in eigen regio mee te maken. 
Het is tevens een mooie gelegenheid 
om kennis te maken met een aantal 
nieuwe sporten, uiteraard met vol-
doende tijd om gezellig bij te praten of 
nieuwe mensen te leren kennen. Nieuw 
is dat ook de 50+er, 60+er, 70+er en 
80+er die niet meer goed te benen is 
een aanbod zal vinden afgestemd op 
zijn kunnen.

UUR  van 13.00 tot 16.00 uur
PRIJS  € 5,00 (inschrijven voor 7 juni)

LOCATIE  Sporthal De Ring, 
Ambachtslaan 7
CONTACT  Sportdienst Brecht,  
03 660 28 30, www.sportiefbrecht.be

13 
JUNI

donderdag

Powerpoint
In deze 4 lessen leer je je eigen 
diavoorstelling te maken met muziek. 

DATUM van 07/06 tot 28/06
PRIJS  € 20,00 
LOCATIE Welzijnscampus Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT  Dienstencentrum Het Sluisken, 
liesbethvanmenxel@ocmwbrecht.be

Gezellig café
Het Gezellig café is een avond voor 
jongeren vanaf 16 jaar met een 
handicap. Tijdens deze avond staan 
spelletjes en een babbeltje centraal. Een 
mega katapult met waterballonnen 
maakt de avond af!

DATUM vr. 07/06/19
UUR  van 19.00 tot 23.00 uur
LOCATIE Jeugdhuis Den Dijk, Houtstraat 4g
CONTACT  Jeugdhuis Den Dijk,  
https://m.facebook.com/jhdendijk

Telen van keukenkruiden
De tuin herbergt een ruim assortiment 
keukenkruiden. Vanuit onze ervaring 
vertellen we hoe je deze kruiden best 
kan kweken. Aspecten die daarbij 
aan bod komen zijn: standplaats, 
vermenigvuldigen via stekken of 
afleggen, hoe niet volledig winterharde 
soorten overwinteren, enz. 

DATUM di. 11/06/19
UUR  van 20.00 tot 22.15 uur
LOCATIE Biologische nuts- en kringlooptuin, 
Mudaeusstraat 6
CONTACT  Kringloopkrachten Brecht,  
www.brecht.be/kringlooptuin

Mini-Markt
Dit jaar organiseert 'De Kleine 
Kasteeltjes' voor de tweede keer 
een Mini-Markt met verschillende 
kraampjes. Voor de kinderen is er een 
springkasteel en Accordeon Gert zorgt 
voor toffe sfeermuziek. 

DATUM wo. 12/06/19
UUR  van 14.30 tot 16.30 uur
LOCATIE wzc De Kleine Kasteeltjes, Kleine 
Kasteeltjesweg 1 (cafetaria)
CONTACT  www.dekleinekasteeltjes.be

Midzomer Avond-MTB
Afwisselende MTB-tocht door de 
bossen en velden van Schilde, Brecht 
en Westmalle. Er zijn 3 afstanden: 
15 km (kids tour), 25 km en 45 km, 
waarvan 90% onverhard parcours. 
Bij het vertrek is er een GPS track ter 
beschikking.

DATUM vr. 14/06/19
UUR  van 16.30 tot 20.00 uur
PRIJS  € 6,00/ € 4,00 
€ 2,00 (kidstoer)
LOCATIE KFC Sint-Job, Sportveldlaan
CONTACT  Sint-Jobse Pedaalridders,  
www.sprclub.be

BBQ-restaurantdag van  
het Leonarduskoor

Geniet van lekkere stukjes vlees in een 
zomerse en familiale sfeer. Keuze uit 5 
verschillende pakketten, inclusief dessert. 

DATUM zo. 16/06/19
PRIJS  € 21,00
LOCATIE Kerk Klein Veerle, Klein Veerle 95b
CONTACT  Leonarduskoor Sint-Lenaarts,  
0475 20 81 02 of katty.vandijck@telenet.be

Milieuboot
Ontdekkingstocht aan boord van de 
milieuboot. De milieuboot neemt je mee 
voor een boeiende en leerrijke verkenning 
van het Albertkanaal. Je maakt kennis 
met het leven op, om en in het water. Je 
ondervindt waarom een goed waterbeheer, 
biodiversiteit en duurzaam omgaan met 
water en waterlopen van levensbelang zijn. 

DATUM za. 15/06/19
UUR  Vertrek bus: om 12.30 uur Sint-Lenaarts,  
om 12.45 uur Brecht  
en om 13.00 uur Sint-Job-in-'t-Goor
PRIJS  € 5,00
LOCATIE Kerk Klein Veerle, Klein Veerle 95b
CONTACT  Inschrijven voor 12 juni via  
https://brecht.ticketgang.eu

Eindejaars- 
tentoonstelling IKO

Kinderen, tieners en volwassenen laten hun 
werk zien tijdens de jaarlijkse tentoonstelling. 
Het jaarthema in de kinderateliers was 
'Recyclage'. Kinderen krijgen de kans om zelf 
creatief aan de slag te gaan!

DATUM van 19 tot 23 juni
UUR   wo. van 12.00 tot 17.00 uur 
 za.en zo. van 14.00 tot 18.00 uur
LOCATIE  Kunstacademie IKO Brecht, 
Gasthuisstraat 42 
CONTACT  Kunstacademie IKO Brecht,  
03 314 75 54
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BRECHTSE  
STRATENLOOP

De Brechtse stratenloop verhuist 
dit jaar naar een nieuwe stek. 
Sporthal De Ring wordt de nieuwe 
ankerplaats waar alles gebundeld 
zal worden. Voor de kleinsten is er 
een kleuter-ouder Run, terwijl de 
kinderen van de lagere school een 
toertje lopen van circa 1 km. De 
meer ervaren lopers kunnen kiezen 
uit twee afstanden, namelijk 5 km 
en 10 km. 

UUR 18.35 uur: Kleuter-ouder Run 
(geboortejaar 2013-2016) 
18.45 uur: Kids Run 1 (geboortejaar 2010-2012) 
18.55 uur: Kids Run 2  
(geboortejaar 2007-2009) 
19.10 uur: 5 km 
20.00 uur: 10 km

PRIJS  € 8,00/€ 4,00 (kidsrun)
LOCATIE Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7
CONTACT  Sportdienst Brecht, 03 660 28 30, 
www.sportiefbrecht.be

21 
JUNI
vrijdag

Workshop Tog Chöd en 
mindfulness meditatie

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

DATUM za. 29/06/19
UUR  van 13.00 tot 17.00 uur
PRIJS  € 40,00
LOCATIE Sparreweg 25
CONTACT  Sunyata, 0475 35 55 33  
of www.wisdom-sword.com 

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

DATUM  zo. 30/06/19
UUR  om 13.00 uur
PRIJS  € 15,00 (per ploeg)
LOCATIE Chiroplein Brecht, Tilburgplein 39
CONTACT  Chiro Brecht, www.chirobrecht.be 

Kijk! Ik fiets: leer je kleuter 
fietsen zonder zijwieltjes

De workshop geeft kinderen (die al vlot 
kunnen fietsen met steunwieltjes) en 
ouders een duwtje in de rug bij het leren 
fietsen op twee wielen. De begeleiding 
van de kinderen gebeurt door een 
van de ouders. Na een leuke, speelse 
workshop gaat je kind al fietsend op 2 
wielen naar huis, met een welverdiend 
diploma op zak!

DATUM zo. 16/06/19
UUR  van 09.00 tot 12.00 uur
PRIJS  € 10,00
LOCATIE Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7
CONTACT  Sportdienst Brecht, 03 660 28 30, 
www.sportiefbrecht.be

Wandelclub 't Sluisken
Elke derde woensdag van de maand 
organiseert Het Sluisken een geleide 
wandeling. Deze maand trekken ze 
naar "de golf " in Sint-Job-in-'t-Goor.

DATUM wo. 19/06/19
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

Bloedinzameling
Met een uurtje van jouw vrije tijd kan 
je 3 mensenlevens redden! 

DATUM do. 20/06/19
UUR  van 17.30 tot 20.30 uur
LOCATIE  gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Rode Kruis Brecht 

Enkeltornooi tennis
Jaarlijks enkel- en jeugdtornooi in een 
fantastisch kader

DATUM van 21/06 tot 30/06
PRIJS  € 10,00
LOCATIE  TC De Merel, Schippersdreef 7
CONTACT  TC De Merel, www.tennisdemerel.be

Opendag  
Muziekacademie Brecht 

13.00 tot 16.00 uur: open lessen 
in de academie, workshops, 
kennismakingslessen voor instrumenten 
(dwarsfluit, hobo, klarinet, saxofoon, 
koperblazers, piano, slagwerk, gitaar,
viool, cello en notenleer), kleine 
concertjes en mogelijkheid tot 
inschrijving.
16.00 tot 17.00 uur: proclamatie in De 
Kapel

DATUM za. 22/06/19
UUR  van 13.00 tot 17.00 uur
LOCATIE  Muziekacademie, Gemeentepark 1
CONTACT  Muziekacademie Brecht,  
03 641 60 20 of info@academiemerksem.be

Garageverkoop 
Gebuurte Henselmolenberg organiseert 
een garageverkoop.

DATUM zo. 23/06/19
UUR  van 08.00 tot 16.00 uur
CONTACT  Gebuurte Henselmolenberg,  
0477 39 88 85

Sneukeltocht
Sneukeltocht van 25 km doorheen 
het buitengebied van Brecht en Sint-
Lenaarts, met onderweg 2 tussenstops 
voor voorgerecht en hoofdgerecht. 
Aperitief bij de start, daarna 2 stops 
onderweg voor voor- en hoofdgerecht. 
Nagerecht bij aankomst.

DATUM zo. 23/06/19 
UUR  van 10.00 tot 13.00 uur
PRIJS  € 12,00/ € 8,00 (kinderen)
LOCATIE Van Dyck nv, Kloosterheide 15
CONTACT  Landelijke gilden Brecht en  
Sint-Lenaarts,  
https://brecht.landelijkegilden.be 

Bloedinzameling
Met een uurtje van jouw vrije tijd kan 
je 3 mensenlevens redden! 

DATUM do. 27/06/19
UUR  van 17.30 tot 20.30 uur
LOCATIE zaal l'Artisjok, Dorpsstraat 48
CONTACT  Rode Kruis Sint-Lenaarts, bloed@
sint-lenaarts.rodekruis.be 



Deadline UiT-kalender juli: vrijdag 7 juni 2019

ZATERDAG

29
JUNI 

2 0 1 8

Op zaterdag 29 juni zetten we 
naar goede gewoonte de zomer 
in met feeeest in het park. Het 
Gemeentepark wordt omgetoverd 
tot een bruisend doe- en beleef-
festival. Mis deze vijfde editie 
niet…

SFEER & GEZELLIGHEID
Als bezoeker van feeeest in het 
park dompelen we je onder in 
een sfeervolle droomwereld. De 
kinderen van de Brechtse scholen 
versieren het park kleurig en fleu-
rig met hun knutselwerkjes. Het 
toffe decor en het ongedwongen 
karakter brengen jullie gegaran-
deerd in zomerse sferen. Of je nu 
met je familie, geliefde, collega’s 
of vriendengroep komt, iedereen is 
van harte welkom! En de toegang, 
die is volledig gratis.
Onze foodtruckers serveren de 
heerlijkste gerechten en bruisend-
ste drankjes. Een gin-tonic, een 
glaasje bubbels of toch liever een 
frisse pint? Onze zomerbar ser-
veert ze met de glimlach. Santé!

BRECHTSE VERENIGINGEN
Dancarta, instaporkest Samuze, 
Esthetica Gym en andere Brechtse 
verenigingen geven in hun shows 
het beste van zichzelf. IKO en de 
muziekacademie zorgen voor crea-
tieve workshops.

MUZIEK & ACTS
Kinderen koning op feeeest in 
het park. En ouders, die genieten 
gewoon mee.
Spring uit je dagelijkse ritme met 
de Turbo Touw Tornado. Leef je uit 
op Gerard de Olifant en maak een 
ritje op de nostalgische zweefmo-
len. Voor de autorenbaan werden 
oude meubels omgetoverd tot een 
bonte verzameling racewagentjes. 
De gemaskerde wezens van trash-
beatz maken van afval knotsgekke 
muziekinstrumenten en halen er 
aanstekelijke deuntjes uit. In Tetra-
Town is alles gemaakt van melk- 
en sappakken. Je kunt er lekker 
zitten in een Tetra-stoel onder de 
Tetra-parasol. En maak je eigen 
unieke Tetra-hoed die je nog de 
hele zomer kan dragen.

ZWEMKLEDIJ
Vergeet bij mooi weer je zwemkledij 
niet. De vespaqua, drie mintgroene 
badkuipen voortgetrokken door een 
Vespa Ape uit 1966, zullen badde-
raars voorzien van de spannendste, 
ontspannende weeksessie die ze 
ooit zullen meemaken.

We sluiten de avond sfeervol af met 
Papa Mojito. Hippe beats, rock-‘n-
roll… zijn platenspeler draait op volle 
toeren.
Kortom, 
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