
Fietspool en bus-
vervoer naar T-day  
T-DAY is het enige echte gratis tienerfestival voor tieners van 12 tot 16 jaar; 
enkel wie geboren is in 2003, 2007 of ergens daar tussenin kan binnen op het 
festivalterrein. Ouders en kinderen verboden! T-Day vindt dit jaar plaats in het 
hartje van Wuustwezel (Trefpunt en Sportlaan) op woensdag 28 augustus. 

Vanuit Brecht en Sint-Lenaarts vertrekt een fietspool naar T-day. Wie 
vanuit Sint-Job-in-'t-Goor naar het festival wil, kan met de bus mee. Meer 
informatie en inschrijven vind je op www.tday.be.
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STERILISATIE KATTEN IS VERPLICHT
Elke kat die wordt verkocht of weggegeven, moet sinds 1 september 
gechipt, geregistreerd en ook gesteriliseerd zijn. Deze verplichting geldt 
voor iedereen (asielen, kwekers en particulieren). Sinds vorig jaar is 
deze sterilisatieplicht uitgebreid. Nu moet elke kat voor de leeftijd van 5 
maand oud gesteriliseerd worden. De sterilisatie wordt door de dierenarts 
genoteerd bij de registratie in de databank CatID. Katten geboren tussen 
31 augustus 2014 en 1 april 2018 moeten ten laatste op 1 januari 2020 
gesteriliseerd zijn, ook als ze niet verkocht of weggegeven worden. 

INFO jeugddienst, Gemeenteplaats 1, 03 660 28 30 of jeugddienst@brecht.be, www.tday.be  

Digitale 
verbruiksmeters  
voor elektriciteit  
en gas
Vanaf 1 juli 2019 startte Fluvius met 
de plaatsing van nieuwe digitale 
verbruiksmeters voor elektriciteit en 
aardgas. Nog voor het einde van 2022 
worden er 1,8 miljoen nieuwe meters 
geplaatst, onder meer bij gezinnen met 
zonnepanelen of met een budgetmeter. 
In de komende vijftien jaar krijgen alle 
Vlaamse gezinnen en kleine bedrijven het 
nieuwe toestel in huis.

De invoering van digitale elektriciteits- en 
gasmeters verloopt stelselmatig en is nodig 
omdat de oude analoge meters binnenkort 
niet langer worden geproduceerd. (Ver-)
bouwers, eigenaars van zonnepanelen en 
klanten met een budgetmeter komen eerst 
aan de beurt. Onder het motto ‘meten 
is weten’ krijgen consumenten dankzij 
een digitale meter meer details over hun 
dagelijks verbruik. 

INFO www.digitalemeter.be, digitalemeter@fluvius.be. 



2

IN BRECHT

 

 

Kunst 2960

Voor het achtste jaar op rij organi-
seert Curieus Brecht het kunsteve-
nement 'Kunst 2960'. De tentoon-
stelling geeft aan kunstenaars van 
eigen gemeente de mogelijkheid om 
gratis hun kunstwerken tentoon te 
stellen.

UUR  van 11.00 tot 17.00 uur
LOCATIE  Lochtenbergplein
CONTACT  Curieus Brecht,  
tony.dyck@telenet.be
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Chirofeesten Brecht

Elk jaar tijdens het tweede 
weekend van augustus or-
ganiseert Chiro Brecht zijn 
welbefaamde Chirofeesten met 
zaterdag een openluchtfuif en 
zondag touwtrekwedstrijd en 
kortebroekenfuif.

UUR  za. om 21.00 uur en zo. om 12.00 uur
LOCATIE  Chiroplein Brecht, 
Tilburgplein 39
CONTACT  Chiro Brecht,   
www.chirofeestenbrecht.be 
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De Schatten van Vlieg  
in de bibliotheek van Brecht

De bibliotheek van Brecht organiseert 
een speelse zoektocht doorheen het 
centrum van Brecht. Het thema van 
dit jaar is ‘Proef jij wat ik proef?’. Wie 
het cijferslot kan kraken, vindt de 
plaats van de schatkist en een échte 
schat! Speurders kunnen een gratis 
speurtochtenboekje afhalen tijdens 
de openingsuren van de hoofdbib in 
Brecht.

DATUM  van 01/07 tot 31/08
LOCATIE  Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 
of info@bibliotheekbrecht.be

Luchtkussen pretpark  
Airzone XL

Een pretpark met hindernissenparcours 
en spectaculaire luchtkussens? Dat 
is Airzone XL! In verschillende 
teams strijden jullie in avontuurlijke 
opdrachten voor de ultieme 
overwinning! Geboortejaar: van 2002 
t.e.m. 2007.

DATUM  do. 01/08/19
UUR om 08.15 uur
PRIJS  € 20,00
LOCATIE  Vertrek gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Jeugddienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.jeugdwerkingbrecht.be

Herbronnen tijdens de zomer-
maanden met Do - In Yoga

Heb je behoefte aan meer rust en 
ontspanning in lichaam en geest? Voel 
je stress, druk en vermoeidheid? Een 
erkende Do-In Yogadocent helpt je 
graag op weg om meer rust te vinden 
waarbij elke oefening, ongeacht je 
conditie, zijn effect heeft. Het helpt je 
beter in verbinding met jezelf te komen 
en met je omgeving.

DATUM  wo. 07/08, 14/08, 21/08, 28/08
UUR  van 19.15 tot 20.15 uur
PRIJS  € 9,00 (per les)
LOCATIE  Welzijnscampus Brecht, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT  Do In Yoga, 0472 23 28 30 of 
anne@annevissers.be

Bloed geven doet leven
Jouw bloed is nodig. Elke dag opnieuw 
hebben honderden mensen bloed nodig. 
Na een ongeval, een bevalling, een 
operatie of gewoon omdat ze ziek zijn. 

DATUM  do. 08/08/19
UUR  van 16.30 tot 20.30 uur
LOCATIE Administratief centrum, Kerklei 2
CONTACT  Rode Kruis Sint-Job-in-'t-Goor, 
www.rodekruis.be

Geheim agent voor een dag 
Ontdek je inner Special Agent! 
Doorheen de vier districten vol 
uitdagingen en verrassingen word 
je opgeleid tot agent van de geheime 
dienst. Geboortejaar: van 2002 t.e.m. 
2007.

DATUM  do. 08/08/19
UUR  Vertrek bus om 07.45 uur
LOCATIE  Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Jeugddienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.jeugdwerkingbrecht.be

Zomerwinkel in de abdij
Jaarlijkse zomerwinkel van de zusters 
Trappistinnen. Je vindt er zeep, leuke 
geschenkartikelen, kaarten, kaarsen, 
tweedehandsboeken en een gamma van 
Monastieke producten. Er is tevens een 
gezellige fairtrade cafetaria.

DATUM  09-10-11/08/19
UUR  van 13.30 tot 17.00 uur
LOCATIE  Abdij O.L.V van Nazareth, Abdijlaan 9
CONTACT  Abdij O.L.V. van Nazareth,  
03 313 92 50, www.abdijvannazareth.be

Blijf Jong! Lijndansen
Blijf jong van hart en geest met 
lijndansen in een gezellige sfeer! 
Okra start met een nieuwe groep 
beginners op 4 september, twee  
kennismakingslessen in augustus.

DATUM  wo. 14/08, wo. 21/08 
UUR  van 09.00 tot 10.00 uur
PRIJS  € 1,00
LOCATIE  gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Okra Brecht, 0498 75 27 55
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Lichtmonsters
Gordijnen toe… en... lichten uit! Er 
ontpopt zich een nieuwe spannende 
wereld waar kleine monsters 
tevoorschijn komen. We tekenen met 
licht en lichaam, creëren vreemde 
nachtgeluiden en voorzien onze 
monsters van een vreemde stem. 
Geboortejaar 2006 tot 2013.

DATUM  wo. 14/08/19
UUR  van 09.00 tot 11.30 uur
PRIJS  € 8,00
LOCATIE  gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Jeugddienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.jeugdwerkingbrecht.be

Wielerwedstrijd groot 
Brecht

Wedstrijd van 60 km uitsluitend voor 
wielertoeristen aangesloten bij een 
erkende wielertoeristenclub in Brecht 
die geen koers- of daglicentie hadden 
het afgelopen jaar.

DATUM  wo. 14/08/19
UUR  van 18.00 tot 21.30 uur
PRIJS  € 10,00 (deelnemers)
LOCATIE  Vertrek café Stapelhoef, Veldstraat
CONTACT  WTC Mastentop, www.mastentop.be

ACC on toer
Automeeting op recreatiedomein 
De Merel. Alle wagens zijn welkom, 
inkom gratis. Vanaf 13.00 uur is er 
een rondrit door de mooie wegen van 
Brecht en omstreken voor een beperkt 
aantal auto's en waarvoor je moet 
inschrijven. 

DATUM  za. 17/08/19
UUR  vanaf 10.00 uur
PRIJS  € 20,00 (rondrit)
LOCATIE  Domein De Merel, Schippersdreef 7
 CONTACT  All Car Club, www.allcarclub.com

Beachparty
Een spetterend feestje met een strand in 
jeugdhuis Den Dijk.

DATUM  za. 17/08/19
UUR  van 12.00 tot 15.00 uur
LOCATIE  Jeugdhuis Den Dijk, houtstraat 4G
CONTACT  Jeugdhuis Den Dijk,  
www.facebook.com/jhdendijk

Tractorwijding
De landelijke Gilde van Sint-Lenaarts 
organiseert zijn derde tractorwijding. 
Vertrek aan firma Luyckx voor een rit 
van 8 km naar loonbedrijf Ooms, daar 
zal de wijding plaatsvinden.

DATUM  zo. 18/08/19
UUR  van 11.00 tot 17.00 uur
LOCATIE  Loonbedrijf Ooms, Veldstraat
CONTACT  Landelijke Gilde Brecht, 
tonjansen@telenet.be of  
www.brecht.landelijkegilden.be

Inschrijvingen nieuwe 
schooljaar

Inschrijvingsmomenten voor de scholen 
De Zevensprong en Klavertje 3.

DATUM  wo. 21/08 en do. 22/08
UUR  van 18.00 tot 19.30 uur
LOCATIE  School De Zevensprong, 
Venusstraat 5
CONTACT  School De Zevensprong, 03 660 
07 70 of secretariaat@de7sprong.be

Wandelclub 't Sluisken
Elke derde woensdag van de maand 
organiseert  Het Sluisken een geleide 
wandeling. Deze maand wandelen ze 
aan de "Caters kapel" in Sint-Job-in-
't-Goor. 

DATUM  do. 22/08/19
UUR  van 13.30 tot 17.00 uur
LOCATIE  Welzijnscampus Brecht, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
liesbethvanmenxel@ocmwbrecht.be

Jeugd viswedstrijd
Viswedstrijd in twee leeftijdsgroepen 
van 6 tot 11 jaar en van 12 tot 16 jaar. 
Max. 45 deelnemers.

DATUM  do. 22/08/19
UUR  van 18.30 tot 21.00 uur
LOCATIE  Kantine De Sardinnekes, 
Oostmallebaan 80a
CONTACT  De Sardinnekes, leoann@skynet.be

Waterballonnengevecht
Een waterballonnengevecht voor 
jongeren van 12 tot 16 jaar en in de 
vroege avond voor 16+. Samenwerking 
tussen Chiro Nelto, Jeugd rode kruis 
Sint-Lenaarts, KLJ Sint-Lenaarts en 
jeugdhuis den Dijk. 

DATUM  za. 24/08/19
UUR  van 13.00 tot 22.00 uur
LOCATIE  Grasveld achter gbs De Schakel
CONTACT  Jeugdvereningingen Sint-Lenaarts

Rondrit
Een rondrit voor wielertoeristen langs 
mooie, goed berijdbare wegen over een 
afstand van 70 km. Gelegenheid tot 
drank: voor, tijdens en na de rit.  

DATUM  zo. 25/08/19
UUR  van 08.00 tot 11.00 uur
PRIJS € 2,00 of  € 4,00
LOCATIE  Kantine voetbal KFC Sint-Lenaarts, 
Houtstraat 4a
CONTACT  Mistral Bikers,  
marc.mergits@skynet.be

Ponytornooi
De Lessiusruiters van Brecht 
organiseren een ponytornooi. Je kan er 
wedstrijden groepsdressuur, individuele 
dressuur en springen bekijken. 

DATUM  zo. 25/08/19
UUR  van 08.00 tot 18.00 uur
PRIJS € 3,00
LOCATIE  Lochtsebaan 1
CONTACT  LRV Lessiusruiters,  
liefooms@hotmail.com
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UUR  Start tussen 08.00 en 14.00 uur
PRIJS  € 4,00

LOCATIE  Vertrek Brandweer 
Brecht, Ambachtslaan of Eester
CONTACT  Toerisme Brecht,  
03 660 28 30 of www.schakel.be 

Kom mee 'schakelen' in de Antwerp-
se Kempen. Fiets de afstand van 
jouw keuze volgens een afgepijld 
parcours langs rustige wegen en 
heerlijke plekjes. Onderweg passeer 
je 'hutten' met gevarieerde animatie. 
In Brecht kan je o.a. demonstraties 
bijwonen van de Brandweer, je fiets 
laten markeren door de politie en 
genieten van een drankje of een 
hapje met vrienden. Start in de Pom-
piershut (Brecht) of de Bokkenhut 
(Sint-Lenaarts).
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Stel je eigen zomertoer samen op 
 in Brecht op www.brecht.be

Opendeur brandweer

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

DATUM  zo. 25/08/19
UUR  vanaf 10.00 uur
LOCATIE  Brandweer Brecht, Ambachtslaan 10
CONTACT Brandweer Brecht

Start to Hockey
Op een leuke manier hockey onder 
de knie krijgen afgewisseld met leuke 
activiteiten en sporten.

DATUM  van 26/08 tot 30/08
UUR  van 09.00 tot 16.00 uur
PRIJS  € 149,00
LOCATIE  Royal Antwerp Hockey Club, 
Ontspanningslaan 4
CONTACT www.rahc.be

Open uurtje nieuwe schooljaar
Kennismakingsmoment met de nieuwe 
juf en klasgenootjes.

DATUM  wo. 28/08 (Klavertje 3), do. 29/08 
(De Zevensprong),
UUR  van 18.00 tot 19.00 uur
LOCATIE  Sint-Willebrordusstraat 29 
(Klavertje 3), Venusstraat 5 (De Zevensprong)
CONTACT  Scholen De Zevensprong en 
Klavertje 3, 03 660 07 70 of  
www.klavertjedrie.be

T-day
T-DAY is het enige echte gratis 
tienerfestival voor tieners van 12 tot 16 
jaar (meer info op p.1).

DATUM  wo. 28/08
UUR  van 10.00 tot 17.00 uur
LOCATIE  Trefpunt en Sportlaan, Wuustwezel
CONTACT  www.tday.be, info@tday.be

Kijkdag
Kennismaking met de nieuwe leerkracht 
en klasgenootjes.

DATUM  do. 29/08/19
UUR  van 18.30 tot 19.30 uur
LOCATIE  Leonardusschool, Dorpsstraat 12
CONTACT  Leonardusschool,  
www.leonardusschool.one

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

DATUM  do. 29/08/19
UUR  van 13.30 tot 16.00 uur
PRIJS  € 0,50
LOCATIE  ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20

Open klasdag en infomoment
Infomoment over afspraken en 
vernieuwingen voor het schooljaar 
2019-2020 en mogelijkheid tot klassen 
te bezoeken.
DATUM  za. 31/08/19
UUR  van 10.00 tot 13.00 uur
LOCATIE  Daltonschool In 't groen, 
Leopoldstraat 15
CONTACT  Daltonschool In 't Groen,  
03 313 86 63, www.bs-intgroen.be

Kaftdag
Tijdens deze workshop leren we jou snel 
en handig je schoolboeken te kaften. 
Dit jaar zal illustrator Benjamin Leroy 
jouw kaftpapier voorzien van een leuke 
en unieke tekening! Kaftpapier wordt 
voorzien. Je eigen papiertje meebrengen 
mag natuurlijk ook. Inschrijven niet 
verplicht.

DATUM  wo. 04/09/19
UUR  van 14.00 tot 16.00 uur
LOCATIE  Administratief centrum, Kerklei 2
CONTACT  Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 
of info@bibliotheekbrecht.be


