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INFO  www.brandweerzonerand.be/vrijwilligerworden

Ga jij voor een ander 
door het vuur? 
De brandweer in onze gemeente is op zoek naar vrijwillige 
brandweermannen (m/v). Ben je sportief, handig en vooral 
een straffe vent of madam? Wil je bijdragen aan de veiligheid 
in onze gemeente? Woon je dicht bij de brandweerpost in 
Brecht of Sint-Job-in-‘t-Goor? Dan kan je brandweerman 
worden!

Als vrijwillige brandweerman krijg je een pager. Als er een 
oproep is en jij bent beschikbaar, gaat je pager af en moet je zo 
snel mogelijk in de kazerne zijn om uit te rukken. Jullie trekken 
altijd met een ploeg naar een interventie. Je ploeg, dat zijn jouw 
maten: voor, tijdens en na een interventie zijn jullie er voor elkaar. In 
onze brandweerfamilie is het motto “Samen uit, samen thuis!”. De 
brandweer, dat is een hobby met vuur!

START FASE 2 WERKEN 
SCHOTENSTEENWEG
Op woensdag 9 augustus 2017 start de 
tweede fase van de werken waarbij de 
Schotensteenweg tussen de Andrélaan en 
de Beukenlei/Handelslei wordt aangepakt.

Hinder en omleidingen
Het doorgaande verkeer blijft de  bestaande 
omleidingen via de E19 volgen. De 
pendelbussen die ingesteld werden tijdens 
fase 1, worden afgeschaft. De bussen die 
normaal de Schotensteenweg volgen, 
worden omgeleid via de Andrélaan, de 
Mieksebaan, de Beukenlei/Handelslei 
terug naar de Schotensteenweg. Deze 
omleiding geldt in beide richtingen. Om 
de Mieksebaan geschikt te maken voor 
de omleiding van de bussen zullen 
de drempels aangepast worden. De 
Mieksebaan is daarom afgesloten van 1 
augustus tot en met 8 augustus 2017.

Bewoners zoveel mogelijk 
bereikbaar
De aanpak van de werken in 
fase 2 is gelijkaardig aan deze 
in fase 1 waarbij er stapsgewijs 
in verschillende zones zal 
gewerkt worden om de hinder te 
beperken. Ook de hinder voor 
de bewoners in de werfzone 
zal gelijkaardig zijn. De 
bereikbaarheid blijft dus zoveel 
mogelijk gegarandeerd. 

INFO  Agentschap Wegen en Verkeer, 
www.wegenenverkeer.be/brecht
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DE APP DIE LEVENS REDT 
Ben je in nood en heb je dringend hulp nodig van brandweer, ambulance en/
of politie in België? Dan is de app 112 BE een van de mogelijkheden om de 
noodcentrales te contacteren. Het belangrijkste voordeel van deze app is 
dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook niet kan 
vergeten als je in paniek bent. Je klikt gewoon op het icoontje van brandweer, 
ambulance of politie afhankelijk van welke hulp je nodig hebt.  Natuurlijk 
blijven de noodcentrales ook bereikbaar via vaste telefoon en GSM. 

Lokalisatie
De noodcentrales kunnen je dankzij deze app makkelijker terugvinden. De 
app stuurt je positie naar de noodcentrale zodra je belt en stuurt daarna elke 
30 seconden een update van je positie. De app kan zo een kostbare tijdswinst 
opleveren. 

Chatfunctie
Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis kunnen eenvoudig 
in de app aangeven dat zij niet kunnen telefoneren. Zij kunnen dan via 
berichten met de noodcentrale communiceren. 

Extra informatie
De registratie in de app brengt, behalve bovenstaande toepassingen, nog een 
aantal voordelen met zich mee. Je kan bepaalde medische info doorgeven, 
zoals hartproblemen, allergieën (aan medicatie), epilepsie, diabetes… 

Download en registreer
Het duurt maar 112 seconden om de app op je smartphone te downloaden, te 
installeren en je te registreren. Hiervoor ga je naar de app store of play store 
op je smartphone, je geeft “app 112 BE” in als zoekopdracht en je downloadt 
de app. Opgelet: de app 112 BE werkt enkel in België.

Beneluxtrein pas 
in 2018 via Brecht
De Beneluxtrein tussen Brussel en 
Amsterdam zal dit jaar nog niet 
via Brecht rijden. De Beneluxtrein 
rijdt momenteel tussen Brussel 
en Amsterdam op de klassieke 
spoorlijn, via Roosendaal en 
Dordrecht naar Rotterdam, 
Den Haag en Amsterdam. Het 
is al langer de bedoeling dat 
de trein vanaf Antwerpen op 
de hogesnelheidslijn zou gaan 
rijden, en dan via de stations 
Noorderkempen en Breda. Die 
omschakeling was al uitgesteld 
naar december dit jaar, maar 
door latere levering van de 
beveiligingssoftware voor de 
locomotieven wordt het april 
2018. 

Leonardusorgel 
wil heldere klank 
terug
Al sinds 1793 heeft de Sint-
Leonarduskerk in Sint-Lenaarts 
een orgel. Het huidige orgel 
dateert van 1936 maar heeft 
zijn zuivere klank verloren. Het 
is bijna niet meer te bespelen. 
De ‘liefhebbers van het 
Leonardusorgel’ zijn een groep 
vrijwilligers die het initiatief 
namen om het orgel weer zijn 
vroegere heldere klank terug te 
geven en zo dit erfgoed te redden. 
De restauratie kost 40.000 
euro, hiervoor doen ze beroep op 
sponsors en sympathisanten. 

www.112.be

Download

Ga naar         of        Store.

Zoek " 112 BE ". 

Download en installeer de app. 
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Gebruik de app als je 
dringend hulp nodig hebt van 
brandweer, ambulance of 
politie in België. 

Bel

3

Registreer

Vul je naam, 
je contactgegevens en 
extra info in. 

2Dringend hulp nodig? 
Bel de noodcentrales 
nu ook via app.

App 112 BE

INFO  leonardusorgel@gmail.com 

NIEUWE STRAATNAMEN

Een gedeelte van de Sorbenlaan wordt herdoopt tot Pijnboomdreef om een 
duidelijk en logisch adressenbestand te behouden. 

De nieuwe appartementen en sociale woningen ter 
hoogte van de Zandblok-Leeuwerik zullen voortaan 
gelegen zijn in de Leeuweriklaan en Kwikstaartlaan. Het 
verlengde van de Henri Dunantlei wordt herdoopt tot 
Leeuweriklaan en het verlengde van de Klaverheide 
wordt Kwikstaartlaan.

Leeuweriklaan
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Wandel- en  
boottocht

05-06 
AUG

za-zo

De toeristische diensten van Beerse, 
Brecht en Rijkevorsel organiseren 
deze zomer een unieke wandeltocht in 
de natuurgebieden Blakheide, Ekster-
heide en De Leeuwerk waarbij je het 
eerste deel van het traject al varend 
over het kanaal Dessel-Schoten kan 
afleggen. Op zaterdag kan je varen 
en wandelen tussen brug 6 (Beerse) 
en de wandel- en fietsbrug (Sint-Jo-
zef). Zondag wandel en vaar je 
tussen brug 8 (Rijkevorsel) en brug 9 
(Sint-Lenaarts). Verplicht inschrijven 
bij gemeente van vertrek boottocht.

UUR  van 10.00 tot 18.00 uur
PRIJS  € 3,00 (volwassenen)
€ 1,50 (kinderen)
LOCATIE Brug 9 Sint-Lenaarts
CONTACT   Toerisme Brecht,  
www.toerismebrecht.be

Dubbeltornooi tennis
Jaarlijks dubbel tennistornooi in een 
fantastisch kader. Ambiance verzekerd, 
met op vrijdag 11 augustus De Merel 
zingt!

DATUM  vr. 04/08/2017 tot  
zo. 13/08/2017
PRIJS  € 10,00
LOCATIE TC De Merel, Schippersdreef 1
CONTACT  TC De Merel, 03 636 08 65, 
www.tennisdemerel.be

Kunst 2960
Voor het zesde jaar op rij organiseert 
Curieus Brecht het kunstevenement 
'Kunst in 2960'. De tentoonstelling geeft 
aan kunstenaars van eigen gemeente 
de mogelijkheid om gratis hun 
kunstwerken tentoon te stellen.

DATUM  zo. 06/08/17
UUR van 11.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Lochtenbergplein
CONTACT Curieus Brecht,  
walter.vandecraen@telenet.be

Wielerwedstrijd
Wielerwedstrijdkampioenschap groot 
Brecht. Vertrek om 19.00 uur aan café 
Stapelhoef, inschrijving vanaf 18 uur, 
afstand 60 km. 

DATUM vr. 11/08/2017
UUR om 19.00 uur
PRIJS  € 10,00 (€ 5,00 waarborg)
LOCATIE Vertrek: café Stafelhoef, Veldstraat 92
CONTACT WTC Mastentop,  
www.mastentop.be 

Chirofeesten Brecht
Tijdens de chirofeesten van Chiro Brecht 
kan je op zaterdag dansen op de open-
luchtfuif, zondagnamiddag vindt een 
touwtrekwedstijd plaats en daarna kan je 
feesten op de Kortebroekenfuif.

DATUM  za. 12/08 en zo. 13/08
UUR za. vanaf 21.00 uur 
zo. vanaf 13.00 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE Chiropleintje, Tilburgbaan 39
CONTACT Chiro Brecht,  
www.chirofeestenbrecht.be

Wandeling Marum
Elke derde woensdag van de maand 
organiseert Het Sluisken een geleide 
wandeling, deze maand wandelen ze 
naar Het Marum in Brecht. 

DATUM wo. 16/08/17
UUR  om 13.00 uur
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20

Bloed geven doet leven
Ook jouw bloed redt levens. Elke 
dag hebben mensen bloed nodig: 
na een operatie, een bevalling, een 
verkeersongeval,… 

DATUM do. 17/08/17
UUR  van 17.00 tot 20.30 uur 
LOCATIE Administratief Centrum, Kerklei 2
CONTACT  Rode Kruis Sint-Job-in-'t-Goor, 
www.rodekruis.be

Nacht van de vleermuis en 
nachtvlinderhappening

Maak kennis met de wereld van deze 
boeiende nachtdieren tijdens één van 
de leerrijke detectorwandelingen in 
De Merel. Tegelijkertijd vindt er een 
nachtvlinderhappening plaats.

DATUM  za. 26/08/17
UUR  om 20.30 uur
LOCATIE De Merel Brecht
CONTACT Natuurpunt Brecht,  
www.natuurpunt.be
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Tienerfestival 
T-Day

30 
AUG

woensdag

Kennismakingsmoment 
school In 't Groen

Kom eens een kijkje nemen in de 
basisschool In 't Groen.

DATUM  ma. 28/08/17
UUR vvan 18.00 tot 19.00 uur
LOCATIE Basisschool In 't Groen, 
Leopoldstraat 15
CONTACT  Basisschool In 't Groen,  
www.bs-intgroen.be

Days before T-Day
Om je helemaal voor te bereiden op 
T-Day, kan je tijdens de zomer in 
verschillende gemeenten een aantal 
workshops volgen. Op woensdag 30 
augustus tonen we de resultaten van al 
deze workshops op T-day zelf!
vr. 11/08: Skate-initiatie (Essen)
wo. 16/08: DJ workshop (Brecht)
vr. 18/08: Skate-initiatie (Kalmthout)
vr. 25/08: Skate-initiatie (Brecht)
di. 29/08, wo. 30/8, do. 31/08: T-day the 
movie (Brecht)

CONTACT www.t-day.be

Toertocht Sint-Lenaarts

Toertocht van 65 km langs mooi 
berijdbare en goed afgepijlde wegen. 

DATUM  zo. 27/08/17
UUR van 08.00 tot 11.00 uur
PRIJS  € 1,00
LOCATIE Start Konings Eventservice,  
Heiken 86a
CONTACT WTC Mistral Bikers,  
http://wtc.mistralbikers.be

Fietshappening De Schakel

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

DATUM  zo. 27/08/17
UUR vanaf 08.00 uur
PRIJS  € 4,00 - € 1,00 (kinderen)
LOCATIE Brandweer Brecht, Ambachtslaan 10 
of De Eester in Sint-Lenaarts
CONTACT Toerisme Brecht en WTC  
De Rembokken, www.schakel.be

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

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

Pannenkoeken- en ijsdag
Jaarlijkse pannenkoeken- en ijsdag met 
optreden van de drumband, jeugdorkest 
en harmonie. 

DATUM zo. 27/08/17
UUR vanaf 14.00 uur
LOCATIE Feestzaal De Eikel, Oude Veldstraat 4
CONTACT Koninklijke Harmonie De Eikel

WORDT VERWACHT

Line Dance
Deze cursusreeks vindt wekelijks plaats. 

DATUM  vr. 01/09/17
CONTACT OKRA Sint-Job-in-'t-Goor,  
03 667 14 00

Maand v/d Sportclub
Van 1 tot en met 30 september vindt 
de ‘maand van de Sportclub’ plaats. 

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

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

DATUM za. 02/09/17
CONTACT Sportdienst, www.sportiefbrecht.be

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

DATUM za. 02/09/17
CONTACT Jeugdhuis Den Dijk, www.dijkrock.be

Workshop: Boeken 
kaften doe je zo!
Tijdens deze workshop leer je snel en 
handig je schoolboeken te kaften.

DATUM ma. 04/07/17
CONTACT Bibliotheek,  
info@bibliotheekbrecht.be

Lijndansen 55+
De danslessen vinden elke woensdag 
plaats onder de deskundige leiding van
Jos Van Dun. 

DATUM wo. 06/07/17
CONTACT OKRA Brecht, 0498 75 27 55 of  
03 313 92 41 

Dit jaar zal T-Day plaatsvin-
den in een geheel nieuw kader! 
Een nieuwe locatie, een nieuw 
concept... Maar nog wel: enkel 
voor tieners! Het park van Brecht 
wordt voor één dag omgebouwd 
tot het festivalterrein T-DAY! Je 
kan er de spannendste attracties 
beleven, de coolste workshops 
volgen, naar je favoriete muziek 
luisteren, je leukste games spelen 
maar ook gewoon lekker relaxed 
chillen in ons hangdorp... 

UUR  van 10.00 tot 17.00 uur 
LOCATIE Gemeentepark Brecht
CONTACT  www.tday.be

Deadline UiT-kalender september: vrijdag 11 augustus 2017


