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Verkeerseducatieve 
route Sint-Job-in-‘t-Goor 
Verkeers- en mobiliteitseducatie gaat verder dan de 
traditionele verkeersopvoeding in de klas en beperkt 
zich niet tot het theoretisch bijbrengen van regels en 
verkeersborden. Dat vinden ook de Brechtse scholen, die 
jaarlijks een fietsexamen organiseren. Op initiatief van de 
scholen in Sint-Job-in-‘t-Goor, pijlde de gemeente Brecht 
hun parcours af met vaste borden. Ook in Brecht en Sint-
Lenaarts wordt zo’n parcours nu uitgestippeld en plaatst de 
gemeente later nog borden. 

Vast uitgestippelde route
Een verkeerseducatieve route is een vast uitgestippelde 
route in de directe schoolomgeving langs verkeerssituaties 
die relevant en leerrijk zijn voor kinderen. Zij leren zo in de 
praktijk in een echte verkeerssituatie over het verkeer, de 
verkeersborden en –regels, hun eigen houding op straat 
en de mate waarin weggebruikers met elkaar rekening 
houden. 

Vrijwilligers begeleiden parcours
Begin juni fietsten 147 laatstejaarsleerlingen onder een 
stralend zonnetje de verkeerseducatieve route in Sint-
Job-in-‘t-Goor. Samen met de gemeente waren de drie 
scholen uit Sint-Job-in-‘t-Goor erg betrokken bij het 
initiatief en de uitwerking van dit project. Bovendien waren 
er op de fietsdag zelf 17 vrijwillige helpers aan het werk 
die de controleposten bemanden waar de leerlingen hun 
kaart lieten afstempelen. Ook zorgden de gemachtigde 
toezichters, een leerkracht voor EHBO en enkele 
wijkagenten van de lokale Politie Voorkempen er mee voor 
dat alles veilig verliep. 
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COÖRDINATIE 
De coördinatie in het vaccinatiecentrum is in handen 
van vier personen, namelijk Pieter Poriau, Greet 
Hermans, Vicky Van Camp en Sven Beersmans. Zij 
zorgen ervoor dat het vaccinatiecentrum dag in dag 
uit logistiek en organisatorisch een geoliede machine 

is. Dit team houdt ook nauwlettend de leveringen van 
de vaccins in de gaten. Op basis daarvan versturen 
ze de uitnodigingen naar alle inwoners van de ELZ 
Voorkempen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en 
met ondersteuning van San Segers en Jan Van Emelen 
die voor de dagelijkse continuïteit zorgen. 

EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN 
VAN HET VACCINATIECENTRUM  

Met pieken tot 12.000 vaccinaties per week schakelde ook het vaccinatiecentrum Voorkempen de voorbije 
weken nog een stevige versnelling hoger in de race om iedereen zo snel mogelijk te vaccineren. Dat alles er zo 

vlot verloopt, is het werk van een heel team. Wij gingen eens kijken achter de schermen.   
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POPULATIEMANAGER 
Dokter Jan Van Emelen is aangesteld als populatiemanager 
van het vaccinatiecentrum. “Dat betekent concreet dat ik 
ervoor moet zorgen dat iedereen evenveel kans krijgt om 
zich te laten vaccineren”, zegt Jan. “We zijn daarbij extra 
alert voor bevolkingsgroepen die we minder goed kunnen 
bereiken. Zo zullen we binnenkort heel wat seizoensarbeiders 
gaan vaccineren in het bedrijf waar ze tewerkgesteld zijn.” En 
om twijfelende 16- en 17-jarigen aan te moedigen om zich 
straks te laten vaccineren gaat hij langs in de scholen om 
voorlichting te geven over virussen en vaccins en het belang van 
coronavaccinatie.  

HR 
Ook personeelsmanagement is een belangrijk onderdeel van 
het vaccinatiecentrum. San Segers zorgt ervoor dat er quasi 7 
op 7 voldoende verplegers en verpleegsters zijn om de spuitjes 
voor te bereiden en de vaccins toe te dienen, dat het callcenter 
permanent bemand is en dat de vrijwilligers op post zijn om de 
mensen wegwijs te maken als ze zich komen laten vaccineren. In 
totaal leidt zij een ploeg van zowat 400 mensen in goeie banen. 
Ze krijgt daarvoor ondersteuning van Johan Desmedt. “Het 
enthousiasme bij de vrijwilligers is immens. Iedereen wil zijn 
steentje bijdragen”, zeggen San en Johan. “Noem dit gerust het 
mooiste sociale project van het afgelopen anderhalf jaar.”  

CALLCENTER 
Wie vragen heeft over zijn uitnodigingsbrief of zijn 
vaccinatieafspraak wil verplaatsen kan daarvoor terecht bij het 
callcenter. Daar verwerken ze gemiddeld 2.000 telefoontjes 
per week of omgerekend zo’n 300 oproepen per dag dat 
het vaccinatiecentrum geopend is. “In het begin kregen 
we veel vragen rond de mobiliteit en toegankelijkheid van 
het centrum, terwijl we nu veel mensen aan de lijn krijgen 
wiens vaccinatieafspraak samenvalt met hun vakantie”, zegt 
callcenter-medewerker Marc Verrijckt. “We zoeken altijd naar 
een oplossing, al is die niet altijd voorhanden. Maar ook dan 
tonen de meeste bellers veel begrip.”  

VRIJWILLIGERS 
Het vaccinatiecentrum zou niet zo goed draaien zonder de 
hulp van heel veel vrijwilligers. Van de mensen die de spuitjes 
voorbereiden over de verpleegsters in de vaccinatiezone tot 
de stewards op de parking: allemaal zijn ze van onschatbare 
waarde. In de volgende editie van BrechtsNieuws richten we de 
spot op de vrijwilligers en kom je te weten waarom zij met alle 
plezier een deel van hun vrije tijd opofferen om mee te komen 
helpen in het vaccinatiecentrum.  

STAND VAN ZAKEN 
VACCINATIES  
Op www.laatjevaccineren.be/
vaccinatieteller kan je op elk moment de 
vaccinatiegraad op de voet volgen. Je kan 
daarbij ook specifiek de resultaten voor 
onze Eerstelijnszone (ELZ) Voorkempen 
bekijken. Bij het ter perse gaan van deze 
editie op 17 juni waren 61.237 personen in 
onze ELZ gevaccineerd. Dat komt overeen 
met 67,58 % van de volwassen bevolking in 
onze ELZ.  

Voorbereiding spuitjes

Callcenter
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OP REIS?  
Vraag je Kids-ID en reispas op tijd aan

 
Nu er minder reisbeperkingen zijn opgelegd, droom 
jij er misschien wel van om met het gezin op vakantie 
te gaan naar het buitenland? Aan de grens of op de 
luchthaven wil je niet tot de ontdekking komen dat de 
identiteitskaart van de kinderen is verlopen. Controleer 
daarom nu reeds de geldigheidsdatum van de identiteits- 
en reisdocumenten. Voor sommige landen moeten deze 
documenten nog 3 of 6 maanden geldig zijn vanaf de 
datum van inreis!

Kids-ID, vermijd dure spoedprocedure
Kinderen jonger dan 12 jaar hebben een kids-ID nodig 
om te reizen binnen de Europese Unie en in enkele 
andere landen. Vraag deze kaart tijdig aan want de 
leveringstermijn kan oplopen tot 3 weken. De aanvraag 
(op afspraak) moet gebeuren door één van de ouders in 
aanwezigheid van je kind. Breng een recente pasfoto in 
kleur met witte achtergrond mee. Als je kind reeds een 
kids-ID heeft, kijk dan na of deze nog geldig is, want de 
geldigheidtermijn is slechts 3 jaar. 

Reispas
Voor een reis buiten de Europese 
Unie heb je voor jezelf en voor je 
kinderen misschien een reispas 
nodig. Vraag deze (op afspraak) 
minstens twee weken op voorhand 
aan. Tot de leeftijd van 18 jaar moet 
het kind samen met één van de 
ouders aanwezig zijn. Breng een 
recente pasfoto in kleur met lichte 
effen achtergrond mee en eventueel 
je oude reispas. Op de foto moet je 
recht vooruit kijken, met gesloten 
mond en neutrale gelaatsuitdrukking. 
Als je een bril draagt, moeten je ogen 
volledig zichtbaar zijn. 

Ouderlijke toestemming
Als een minderjarige zonder de 
ouders naar het buitenland reist, 
is het raadzaam om een ouderlijke 

toestemming mee te geven. Dit 
formulier is te verkrijgen op de dienst 
burgerzaken of kan je (sinds kort!) 
zelf downloaden van onze website 
www.brecht.be/e-loket (lees op p. 
16-17 hoe dat digitaal kan). 

Rijbewijs
Als je in het buitenland  een auto wil 
huren, moet je voor sommige landen 
een internationaal rijbewijs hebben. 

Corona-reisadvies & 
reisdocumenten
Je vindt de belangrijkste informatie 
over reizen tijdens de Covid-19-
pandemie op de website van 
Buitenlandse Zaken:  
www.diplomatie.belgium.be of 
op www.ibz.rrn.fgov.be (rubriek 
identiteitsdocumenten).

Moet je voor jouw reis een 
bewijs hebben van een negatieve 
COVID-19 test?  
Dan kan je op werkdagen terecht 
in het test- en triagecentrum 
Voorkempen (Algemeen 
Ziekenhuis Voorkempen Malle, 
containers aan de kant van de 
spoedafdeling) voor het afnemen 
van zo’n test. Op werkdagen kan 
je ook nog steeds een test laten 
afnemen in de labo’s van CMA, 
AML en Somedi, je vindt hun 
gegevens op www.brecht.be/
corona (gele knop rechts ‘reizen’). 
Toch een test nodig in het weekend, 
omwille van je vertrekuren of je 
reistijd, dan kan dit 24/7 in het 
testcentrum van Brussels Airport.
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UiTPAS van Polder tot Kempen –  
Geniet van een UiTzonderlijk vrijetijdsaanbod! 

In oktober stapt onze gemeente samen met de 
gemeenten Brasschaat, Essen, Kalmthout, Schilde, 
Schoten, Stabroek, Wijnegem en Wuustwezel mee in 
de UiTPAS van Polder tot Kempen. Met een UiTPAS 
worden vrijetijdsactiviteiten nog leuker, want je spaart 
punten die je kan omruilen tegen voordelen.

Je kan je UiTPAS gebruiken bij allerlei activiteiten 
in onze gemeente, maar ook in alle deelnemende 
gemeenten in Vlaanderen. Denk maar aan een 
zwembeurt, sportkamp, jeugdactiviteit, concert, 
theatervoorstelling of bezoekje aan de bib.   

Wat is UiTPAS? 
UiTPAS is een spaarkaart. Telkens je deelneemt aan 
een UiTactiviteit, spaar je punten. UiTPAS is ook een 
voordeelkaart waarmee je punten kan inruilen voor extra 
voordelen, zoals gadgets, kortingen, gratis tickets,… Je 
kan de UiTPAS gebruiken in je eigen gemeente en ook in 
de meer dan 65 andere UiTPAS steden en gemeenten. 

Waar koop ik een UiTPAS?   
Je kan een UiTPAS kopen vanaf oktober op verschillende 
locaties in onze gemeente en betaalt 5 euro. Je krijgt 
bij aankoop in ruil een aantal welkomstvoordelen en 3 
punten op je UiTPAS. Waar je de UiTPAS kan kopen en 
welke voordelen dit zijn, krijg je later nog te horen.  

Ook voor kinderen en jongeren   
UiTPAS is er voor jong en oud! Ben je jonger dan 18 jaar, 
dan betaal je 2 euro in plaats van 5 euro voor je UiTPAS.  

Kansentarief geldig in de volledige regio  
Als je in 1 van de deelnemende gemeenten woont en je 
hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming of je bent 
in schuldbemiddeling, dan krijg je met je UiTPAS 80% 
korting bij deelname aan UiTPASactiviteiten. Je betaalt 
in dit geval 1 euro voor je UiTPAS.  

Waarom zou ik een UiTPAS kopen?  
Met de UiTPAS kan je als inwoner vanaf oktober nog 
meer genieten van cultuur, sport en vrije tijd.  

Via de gemeentelijke kanalen zal je de komende 
maanden meer te weten komen over de UiTPAS Van 
Polder tot Kempen.  

INFO  www.brecht.be/uitpas, www.uitpas.be, www.uitinvlaanderen.be  
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Loop (of wandel) de Brechtse 
Stratenloop op jezelf

Voor het tweede jaar op rij kan de Brechtse Stratenloop jammer genoeg ook nu niet 
doorgaan in zijn originele vorm. Maar geen zorgen, je kan gratis deelnemen aan een 
coronaproof alternatief! Er wordt namelijk een mooi parcours van 5 km voorzien in en 
rond domein De Merel dat je op een eigen gekozen moment tussen vrijdag 25 juni en 
zondag 11 juli 2021 kan lopen of wandelen. Registreer je tijd, daag je loopvriend(in) uit 
en win leuke prijzen. Nog niet uitgelopen op 11 juli? Lees dan op pagina 9 meer info 
over een tweede sportief evenement ‘Trippel Brecht’. 

Fiets of wandel in en rond domein De Merel
De route van 5 km in en rond domein De Merel begint en eindigt op het kruispunt 
van de Schippersdreef met de Tilburgbaan (net voorbij de parking). Het parcours 
is bepijld, maar niet verkeersvrij gemaakt. Daarom moet je uiteraard wel 
rekening houden met andere fietsers en wandelaars. Kies zelf een moment om 
het parcours te lopen of wandelen, van vrijdag 25 juni (normale datum van 
Brechtse Stratenloop) tot en met zondag 11 juli 2021. Net zoals met de Brechtse 
Stratenloop bieden we de keuze tussen 5 of 10 km. Voor de 10 km loop (of 
wandel) je de route 2 maal. 

Registreer je tijd… 
We maken een rangschikking op van alle deelnemers. Om daarin opgenomen 
te worden, sta je zelf in voor de registratie van je activiteit (via allerhande 
apps zoals Runkeeper, Strava,… of via een sporthorloge). Die registratie moet 
duidelijk het aantal kilometers en de duur van je activiteit weergeven en 
bezorg je ten laatste op 15 juli 2021 aan sportdienst@brecht.be. 

…en win! 
Iedereen die zich registreert wordt opgenomen in de loterij en komt in 
aanmerking om in de prijzen te vallen. Onder alle deelnemers worden 
namelijk ook een tiental prijzen verloot. Elke registratie is 1 deelname aan 
de loterij. Wil je dus meer kans maken op de prijs, mag je meerdere keren 
het parcours lopen of wandelen en je registratie doorsturen. De winnaars 
worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Wie de route al eens wil verkennen, kan 
terecht op https://www.strava.com/
routes/2825360678372860864 of 
scan de qr-code. 
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Ontdek vanaf 11 juli 
‘Trippel door Brecht’!

Omdat Feeeest in het Park en de Brechtse Stratenloop ook dit jaar niet kunnen 
doorgaan, bedacht gemeente Brecht het coronaproof alternatief ‘Trippel door 
Brecht’. Van 11 juli tot en met 1 augustus kan je individueel of in je bubbel drie 
routes stappen, lopen of fietsen in Brecht. 

Drie wandel-, fiets- of  looproutes
Geniet van Trippel door Brecht tijdens drie routes van verschillende lengtes. 
Met een route van 7 km, 11 km en 21 km is er voor ieder wat wils, ontdek ze op 
de achterkant van deze pagina. Scan de qr-codes en kom rechtstreeks in strava 
terecht op de routes. 

Opgelet: op 11 juli vindt in het centrum van Brecht een wielerwedstrijd plaats. Houd 
hier rekening mee als je op deze datum één van de routes wil doen. Meer info vind je op 
www.brecht.be. 

Zoektocht voor kinderen
Kinderen kunnen onderweg speuren in een leuke zoektocht. Het formulier 
hiervoor kan je vanaf 11 juli tijdens de openingsuren afhalen bij de drie 
bibliotheekfilialen, de dienst vrije tijd of het administratief centrum.

Extra lekkernij bij horeca
Zin gekregen in iets lekkers van al dat bewegen? Onderweg bieden de 
deelnemende horecazaken je bij een consumptie graag een extra zomerse 
lekkernij aan. Neem dus zeker de routeplannetjes en horecabons (op volgende 
pagina) mee en vraag bij je bestelling naar het extraatje van de zaak!

De bons zijn slechts één keer geldig bij de vermelde zaken voor de duur van de 
actie en dit voor maximaal één gezin (of koppel, of duo) per bon bij aankoop van 
een consumptie. De lijst met deelnemende zaken, hun locatie en openingsuren 
vind je bij de nieuwsberichten op www.toerismebrecht.be.

WIN EEN HORECA-WAARDEBON
Daarnaast verloten we een waardebon van elke deelnemende horecazaak! Wil je kans maken 
om te winnen? Vul dan voor 8 augustus 2021 het deelnamestrookje op de volgende pagina in 
en breng het binnen.

Wist je dat …

Je op de routes enkele 
satellietpunten toerisme passeert? 
Je kan hier terecht voor o.a. fiets- en 
wandelkaarten of routes. Handig 
wanneer de dienst toerisme 
gesloten is of voor jou te veraf 
gelegen is! De dienst vrije tijd is ook 
terug open vanaf 1 juli.

• Kempuseum 
• OC ’t Centrum 
• Het Merelhuisje
• Brechtse Yachtclub
• Administratief Centrum (Sint-

Job-in-‘t-Goor)

Ook in deze satellietpunten kan je 
in onze gemeente terecht:
• B&B Heimdall
• Camping Floreal het Veen 

WIN
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Sint-Lenaarts

Overbroek

Sint-Job-in’t-Goor

Brecht

TRiPPEL
routes

TRIPPEL route (21 km))TRIPPEL route (11 km))TRIPPEL route (7km))

Heb je geen qr-code-scanner? Ga naar www.brecht.be/trippel en download daar de kaart.
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Trippel door Brecht
‘EXTRAATJE VAN DE ZAAK’

De Schandpaal
Geldig van 11/07/21 tot en  

met 01/08/21

Trippel door Brecht
‘EXTRAATJE VAN DE ZAAK’

Carré Confituur
Geldig van 11/07/21 tot en  

met 01/08/21

Trippel door Brecht
‘EXTRAATJE VAN DE ZAAK’

Den Doortrapper
Geldig van 11/07/21 tot en  

met 01/08/21

Trippel door Brecht
‘EXTRAATJE VAN DE ZAAK’

’t Sentiment
Geldig van 11/07/21 tot en  

met 01/08/21

Trippel door Brecht
‘EXTRAATJE VAN DE ZAAK’

Trapke Op
Geldig van 11/07/21 tot en  

met 01/08/21

Trippel door Brecht
‘EXTRAATJE VAN DE ZAAK’

Grand Café ’t Centrum
Geldig van 11/07/21 tot en  

met 01/08/21

Trippel door Brecht
‘EXTRAATJE VAN DE ZAAK’

De Klok
Geldig van 11/07/21 tot en  

met 01/08/21

Trippel door Brecht
‘EXTRAATJE VAN DE ZAAK’

Willem Tell
Geldig van 11/07/21 tot en  

met 01/08/21

Trippel door Brecht
‘EXTRAATJE VAN DE ZAAK’

‘t Merelhuisje
Geldig van 11/07/21 tot en  

met 01/08/21

Trippel door Brecht
‘EXTRAATJE VAN DE ZAAK’

Bar Henri
Geldig van 11/07/21 tot en  

met 01/08/21

Trippel door Brecht
‘EXTRAATJE VAN DE ZAAK’

Simba’s ijs
Geldig van 11/07/21 tot en  

met 01/08/21

✁

✁
✁

✁

✁

✁

Trippel door Brecht: Deelnamestrookje
Vul dit deelnamestrookje in, geef het af op één van locaties 
op de achterkant en maak kans op een waardebon van elke 
deelnemende horecazaak. 

Naam:  ......................................................................................................
Straat: …  ....................................................................  2960 Brecht
Telefoonnummer:  ...............................................................................
E-mailadres:  ..........................................................................................



✁

Bezorg dit deelnamestrookje vóór  
8 augustus 2021 aan:

• Dienst vrije tijd (Gemeenteplaats 1, Brecht)
• Bib Brecht (Mudaeusstraat 9, Brecht)
• Administratief centrum (Kerklei 2, Sint-Job-in-‘t-Goor)
• Bib Sint-Lenaarts (Dorpsstraat 60, Sint-Lenaarts)



CULTUUR IN 
BRECHT 
Cultuurbrochure
Het postcoronatijdperk komt stilaan in zicht, dus 
blikken we met veel plezier terug vooruit naar gevulde 
theaterzalen. We stellen graag het programma 
voor seizoen 21-22 aan je voor. Geen klassieke 
brochure in onze bus dan? Omdat we nog steeds wat 
afwachtend zijn voor het volgende seizoen, hebben 
we ervoor gekozen om het dit jaar een beetje anders 
aan te pakken. We geven je nu graag al de volledige 
programmatie mee. 

Meer info over de voorstellingen zal je steeds online 
en in BrechtsNieuws kunnen vinden, in de maand 
voorafgaand aan de voorstelling. Ook de ticketverkoop 
zal het komende seizoen gefaseerd verlopen. Je tickets 
zal je telkens ongeveer een maand op voorhand 
kunnen aankopen. Op die manier kunnen we zelf 
beter inspelen op mogelijke maatregelen, en kan jij 
zelf beter inschatten of je jezelf comfortabel voelt bij 
de geldende maatregelen. Het exacte moment dat de 
ticketverkoop start, kondigen we telkens maandelijks 
aan in BrechtsNieuws.

Corona
We streven er uiteraard steeds naar om je 
te ontvangen in veilige en gecontroleerde 
omstandigheden. We zullen je dan ook zo goed 
mogelijk informeren over de maatregelen die mogelijks 
voor jouw voorstelling gelden.

Meer info? Neem zeker een kijkje op www.gcbrecht.
be, daar voorzien we je steeds van de meest recente 
informatie. Nog korter op de bal spelen? Hou dan 
zeker onze sociale media in de gaten:  
www.brecht.be/gemeentebrecht, www.facebook.com/
gcbrecht of www.instagram.com/gemeentebrecht. 

GCb re c h t
21•22     s e i zo e n
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vrijdag 3 september 2021 Senne Guns: Opus 3 
Sint-Lenaarts

zaterdag 4 september 2021 Workshop: Bloemen op je bord 
Brecht

zaterdag 18 september 2021 Workshop: Lepelsnijden met Meneertjeteelepel Brecht

donderdag 30 september 2021 Workshop: Floral hoops met ConceptK 
Brecht

vrijdag 1 oktober 2021 
Stijn Van de Voorde:  

For Those About To Rock I Salute You Sint-Lenaarts

zaterdag 9 oktober 2021 Begijn Le Bleu: Fwiet Fwiet 
Sint-Job-in-’t-Goor

vrijdag 15 oktober 2021 (Groot)ouder-(klein)kind workshop:  

sterren kijken met Urania 
Sint-Job-in-’t-Goor

donderdag 21 oktober 2021 Workshop: Sopke maken met Kremmeke 
Brecht

donderdag 21 oktober 2021 Second Son Sam 

Brecht

zaterdag 23 oktober 2021 Johan Verminnen: Verminnen 70 
Sint-Lenaarts

dinsdag 9 november 2021 Lezing: vaderklap 

Brecht

zondag 14 november 2021 Clique Magique 

Brecht

zaterdag 20 november 2021 Nele Bauwens 

Sint-Lenaarts

donderdag 25 november 2021 Workshop: Plantverzorging met Planttrekker 
Brecht

zondag 5 december 2021 Sint & Piet betrapt 

Sint-Lenaarts

vrijdag 10 december 2021 Jens Dendoncker & Friends 
Sint-Lenaarts

zaterdag 18 december 2021 Robrecht Vanden Thoren:  

Achteraf niet komen huilen 
Brecht

zondag 30 januari 2022 Bert Gabriëls: Eindejaarsconference 
Sint-Lenaarts

zondag 20 februari 2022 Mammoet: Klankennest 

Brecht

zondag 27 februari 2022 Connie Neefs: U kijkt toch ook 
Brecht

donderdag 10 maart 2022 Bards ‘n beards 

Brecht

vrijdag 11 maart 2022 
Johan Terryn: Het uur blauw 

Sint-Lenaarts

vrijdag 25 maart 2022 Michael Van Peel 

Sint-Lenaarts

vrijdag 22 april 2022 
Die Verdammte Spielerei : Seniorie de Spielerei Sint-Lenaarts

zaterdag 23 april 2022 Peter Hens: Rookie Comedy 
Brecht

donderdag 5 mei 2022 A New Wave of Jazz 

Brecht

vrijdag 10 juni 2022 
Fixkes 

Sint-Lenaarts

21•22KALENDER
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BEKNOPT

Ophaling aan huis van asbest 

INFO www.igean.be/asbest of Igean, 03 350 08 14

RUP rioolwaterzuiveringsinstallatie
De gemeente wil een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken zodat de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie 
mogelijk wordt. In de zitting van 10 juni stelde de gemeenteraad het RUP voorlopig vast en wordt er een openbaar 
onderzoek georganiseerd. Dit loopt van 5 juli tot en met 2 september 2021. Zowel burgers als hogere overheden 
kunnen gedurende die periode bezwaren en adviezen formuleren op het RUP. Je kan het RUP analoog inkijken in het 
gemeentehuis of digitaal via de gemeentelijk website (www.brecht.be/rup).

Je kan een eventueel bezwaar indienen via afgifte van je bezwaar in het gemeentehuis tijdens de openingsuren (je krijgt 
een ontvangstbevestiging) of via een brief, gericht aan het gemeentebestuur van Brecht, Gemeentepark 1, 2960 Brecht. 

In opdracht van de Vlaamse Regering zorgt OVAM ervoor 
dat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig gemaakt wordt. In 
het kader hiervan organiseert Igean in samenwerking met 
de gemeente, na het project in 2019, vanaf nu opnieuw een 
ophaling aan huis van ‘hechtgebonden asbestmaterialen’. 

Wat is hechtgebonden asbest?
Bij hechtgebonden asbest, soms ook wel vast asbest 
genoemd, zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal 
(bijvoorbeeld: asbestcementen golfplaten, leien of buizen). 
Zolang dat asbest in goede staat is en voorzichtig wordt 
bewerkt, kan je dit zelf veilig verwijderen.

Waarom asbest verwijderen?
Asbest is opgebouwd uit kleine vezels die je met het 
blote oog niet kunt zien. Ze zijn echter gevaarlijk als je ze 
inademt. Asbestvezels komen vrij bij verwering (slijtage 

en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende 
weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, 
slopen, slijpen, snijden...

Samen verslaan we het asbestbeest
De gemeente en Igean, in samenwerking met OVAM, 
helpen je graag om veilig en vakkundig jouw woning 
asbestveilig te maken door middel van een ophaling 
aan huis. Concreet levert Igean tegen een gunstig tarief 
plaatzakken, big bags of een container, steeds met twee sets 
Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s). Je vult deze 
dan zelf met asbesthoudend materiaal. Nadien komt Igean 
de zakken of container ophalen.

INFO dienst omgeving, Gemeentepark 1, 03 660 25 64
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Aanvragen via eGovFlow, het volautomatisch webloket 

NIEUWE ATTESTEN OP ENKELE 
SECONDEN IN JE MAILBOX

Vanaf juni kan je via ons e-loket op www.brecht.be thuis bepaalde documenten aanvragen en 
ontvangen en dit zonder tussenkomst van een ambtenaar. Dit webloket is 24/7 beschikbaar. 
Gedaan met verplaatsingen naar het gemeentehuis. Enkele muisklikken volstaan om aktes, 

attesten en uittreksels binnen enkele seconden digitaal thuisgestuurd te krijgen.

Méér online aan te vragen documenten
Met het nieuwe webloket breiden we ons 
gamma van digitaal opvraagbare documenten 
flink uit en brengen we het lokaal bestuur weer 
een stap dichter bij de burger. Het betekent 
immers een serieuze tijdswinst voor jou als 
aanvrager, maar ook voor onze medewerkers.
 
Burgerlijke stand
Je kan nu automatisch afschriften van de 
aktes uit de registers van de burgerlijke stand 
ophalen. Denk maar aan een akte van geboorte, 
huwelijk, echtscheiding, overlijden,… Ook 

bevolkingsattesten uit het rijksregister kunnen 
(onder bepaalde voorwaarden) automatisch 
afgeleverd worden, zoals een uittreksel uit het 
bevolkingsregister, een attest samenstelling 
gezin of een attest van verblijf en nationaliteit.

Attest van reistoelating 
voor je minderjarig kind 

nodig? Je ontvangt het nu 
onmiddellijk in je mailbox!
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UITTREKSEL STRAFREGISTER IN 
ENKELE SECONDEN BIJ JOU

Vanaf nu kan je ook een uittreksel uit het 
strafregister digitaal aanvragen en binnen 
enkele seconden toegestuurd krijgen. Het 
document wordt automatisch ondertekend 
en doorgestuurd.

www.brecht.be/e-loket
Alle nieuwe digitale formulieren van eGovFlow vind je 
samen met de andere elektronische formulieren in ons 
e-loket op www.brecht.be/e-loket.

Waarom het e-loket gebruiken?
• Je bespaart tijd.
• Je vraagt een attest of uittreksel aan wanneer het je 

past, ook vanuit je luie zetel.
• Je hoeft je niet meer te verplaatsen naar het 

gemeentehuis.
• Via een eenvoudige authentificatieprocedure heb je 

overal en altijd toegang en controle (24/7). 
• De digitaal afgeleverde attesten zijn 100% veilig en 

rechtsgeldig.

Wat heb je nodig?
Wat je nodig hebt is jouw identiteitskaart en een 
kaartlezer. Het document wordt automatisch digitaal 
ondertekend en jou via mail bezorgd. Heb je geen 
kaartlezer? Geen probleem, je kan het document 
sowieso van thuis uit aanvragen. Mits de tussenkomst 
van een medewerker van de dienst burgerzaken wordt 
het document via de post of mail bezorgd.

Vind je een identiteitskaartlezer onhandig? Ontdek 
Itsme. 
Met Itsme kan je niet enkel eenvoudig aanloggen 
bij eGovFlow. Je kan er ook eenvoudig je online 
betalingen mee bevestigen of inloggen op tal van 
overheidstoepassingen zonder je kaartlezer. Geef je 
5-cijferige itsme-code in en klaar. Je leest er alles over 
op www.itsme.be.

Je kan de volgende documenten aanvragen 
via het e-loket:

• Attest van Belgische nationaliteit
• Attest gezinssamenstelling
• Attest van hoofdverblijfplaats (woonst)
• Attest hoofdverblijfplaats met volledige 

historiek
• Attest van leven
• Attest van verblijf en Belgische 

nationaliteit
• Attest wettelijke samenwoning
• Attest van reistoelating minderjarig kind
• Uittreksel bevolkingsregister
• Akte van echtscheiding
• Akte van geboorte
• Akte van huwelijk
• Akte van overlijden
• Uittreksel strafregister

Nieuw 
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Bij de brand op het Groot Schietveld in april 
werden ongeveer vierhonderd mensen uit 
voorzorg geëvacueerd. Het snel alarmeren 
en informeren van bedreigde inwoners is 
in zulke noodsituaties van levensbelang. 
Daarom kan onze gemeente gebruik maken 
van BE-Alert, een systeem dat je meteen op 
de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, 
e-mail of telefoon. 

BE-Alert 
BE-Alert is een alarmeringssysteem 
waarmee de overheid jou verwittigt en de 
nodige instructies geeft bij een noodsituatie. 
Dankzij BE-Alert, kan een burgemeester, 
gouverneur of de Minister van Binnenlandse 
Zaken een bericht uitsturen naar iedereen 
waarop de noodsituatie impact heeft.  
 
Je kan een BE- Alertbericht ontvangen via 
een sms, een gesproken bericht via een 
vaste telefoonlijn of een e-mail. 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. Zo kan je dus ook verwittigd worden 
als je een dagje aan zee bent of een uitstap 
maakt naar de zoo,….

Hoe registreer ik me?
Je kan je heel gemakkelijk en gratis 
registreren op www.be-alert.be. Vul het 
inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in.  
 
In onze gemeente zijn momenteel 3.211 
inwoners ingeschreven, dat kan beter! Twijfel 
dus niet en schrijf je vandaag nog in!

BEKNOPT

Registreer je voor  
het alarmerings-
systeem  
BE-ALERT

Kan ik de dienst vrije tijd  
terug fysiek bezoeken?

De fysieke balie van de dienst vrije tijd op de 
Gemeenteplaats gaat terug open vanaf 1 juli 2021, 
uiteraard met naleving van de op dat moment geldende 
coronamaatregelen. 

De vrijetijdsbalie is een tussenstop waar je tijdens de 
openingsuren informatie kan krijgen over de werking van de 
diensten jeugd, cultuur, sport, erfgoed en toerisme. Je kan er 
terecht om je in te schrijven voor gemeentelijke activiteiten, 
kaartenverkoop, wandel- en fietsroutes, toeristische 
brochures, …

VRAGEN VAN DE
inwoners

INFO dienst vrije tijd, Gemeenteplaats 1, 
03 660 28 30 of www.brecht.be/vrijetijd

INFO Dienst integrale veiligheid, Gemeentepark 1,  
03 660 25 58 of veiligheid@brecht.be

ZOMERSLUITINGEN BIBLIOTHEKEN

• De bibliotheek van Sint-Lenaarts sluit van 
5 tot en met 17 juli.

• De bibliotheek van Sint-Job-in-‘t-Goor sluit van  
2 tot en met 15 augustus.

• In de hoofdbib in Brecht kan je heel de zomer terecht, 
behalve op woensdag 21 juli  
(nationale feestdag).
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Speedpedelecs op jaagpad Dessel-Schoten

PARTICIPATIEinw
oners

RUP Woonparken
 
De gemeente Brecht wil voor de 
woonparken, zoals aangeduid op het 
gewestplan, een ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) opmaken. De eerste fase van de 
RUP-procedure is de goedkeuring van 
proces- en startnota. Nog tot 15 juli 2021 
kan je deze nota’s inkijken op de website 
(www.brecht.be/rup) of na afspraak in het 
gemeentehuis. 

Op 26 mei 2021 werd bovendien een 
digitaal participatiemoment georganiseerd 
waarbij de aanwezigen meer informatie 
kregen. Het studiebureau, de schepen 
en coördinator ruimtelijke ontwikkeling 
gaven een antwoord op alle vragen. De 
presentatie zelf en een verslag ervan vind 
je ook terug op bovenstaande website. 

Leerlingen geven straat de naam: 
Huppeldepupstraatje 

In 2020 werd de parking aan basisschool De Schakel in Sint-Lenaarts 
opnieuw aangelegd en ontstond er een tragewegverbinding. De leerlingen 
van De Schakel mochten drie voorstellen doen voor de naam van het 
straatje. Als favoriet kwam de naam Huppeldepupstraatje uit de bus als 
frisse, jeugdige en ludieke naam. De cultuurraad besprak de voorstellen 
en adviseerde ook die favoriet als nieuwe straatnaam. De straat zal geen 
huisnummers kennen en niet gebruikt worden in briefwisseling, maar 
intussen kreeg het wel een mooi straatnaambord.

De speedpedelec (snelle variant van 
een elektrisch gemotoriseerde fiets 
die een snelheid tot 45 km/uur haalt) 
is een relatief nieuw vervoermiddel 
dat steeds vaker opduikt in het 
straatbeeld. Veel gebruikers van een 
speedpedelec die een verplaatsing 
maken vanuit de Kempen naar 
Antwerpen en terug, maken gebruik 
van het jaagpad Dessel-Schoten. 
Op het grondgebied Brecht (en enkele 
andere gemeenten) is het volgens de 

huidige signalisatie in principe niet 
toegelaten om met een speedpedelec 
op het jaagpad te rijden. Dit wordt 
op dit ogenblik echter nog gedoogd 
(dus wel toegelaten). Let echter op: 
elke weggebruiker moet zijn snelheid 
aanpassen aan de omstandigheden 
(plaats, tijdstip en aanwezigheid 
van andere weggebruikers) met een 
maximum van 30 km/uur.

De Vlaamse Waterwegen laten 

momenteel het gebruik van 
speedpedelecs op de volledige 
lengte van het jaagpad onderzoeken 
om meer duidelijkheid te brengen. 
Lokale Politie Voorkempen kan en zal 
intussen controleren op de naleving 
van de snelheidsbeperking. 
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IN BRECHT

Zet jij Brecht mee  
‘in the picture?’ 

ZOMER
2021

Ga deze zomer op pad in Brecht 
en breng onze ‘boer&buiten’ op 
jouw manier in beeld. De mooiste 
foto’s worden tentoongesteld in het 
Kempuseum en maken kans op een 
mooie prijs. Ontdek alles over deze 
wedstrijd op  
www.brecht.be/boerenbuiten

Speurtocht van Vlieg 
Ook dit jaar komt Vlieg terug naar Brecht! 
Het thema van dit jaar is “Zie jij wat ik 
zie?”. Wil jij deelnemen aan deze speelse 
(coronaproof) speurtocht? Speuren kan 
tussen 1 juli en 31 augustus 2021.

DATUM  1 juli tot en met 31 augustus 2021
LOCATIE Bibliotheek Brecht (Mudaeusstraat 9) en 
doorheen centrum Brecht
LEEFTIJD 3 tot 12 jaar
PRIJS gratis, deelnameformulier te verkrijgen 
tijdens de openingsuren van de hoofdbib

Expo IKO 
Voor het tweede jaar op rij kan IKO Brecht 
geen overzichtstentoonstelling presenteren 
met al het moois dat in de academie werd 
gemaakt. Niet getreurd, dit jaar komen ze 
naar buiten! De hele zomervakantie kan je 
op verschillende locaties in de gemeente een 
klein deel van het werk van de kinderen, 
jongeren en volwassenen bewonderen. Om 
jullie extra aandachtig te laten kijken, mag je 
overal één of meerdere vraagjes oplossen. De 
antwoorden vind je terug op hun website.

DATUM 1 juli tot en met 31 augustus 2021
LOCATIE De locaties staan op de folder die je in 
de bibliotheken, in het gemeentehuis en in het 
Kempuseum kan vinden.
INFO IKO Brecht, www.iko-brecht.be

Jeugdwielerwedstrijden
Jeugdwielerwedstrijden voor miniemen 
en aspiranten. Reeksen: U9, U10, U11, 
U12, U13, U14 en U15.

DATUM  zo. 11 juli 2021
UUR vanaf 12.30 uur
LOCATIE Gemeenteplaats
INFO Wacteam Brecht, 0476 27 57 68 of  
www.wacteam.be

Bloedinzameling
Een beetje van je eigen bloed afstaan 
duurt een half uurtje en het redt levens.

DATUM  do. 15 juli 2021
UUR van 17.15 tot 20.30 uur
LOCATIE OC ’t Centrum, Dorpsstraat 73
CONTACT  Rode Kruis Sint-Lenaarts,  
bloed@sint-lenaarts.rodekruis.be

Openluchttentoonstelling 
poëziewedstrijd

De cultuurraad lanceerde eerder dit jaar 
een oproep voor een poëziewedstrijd. 
Uit de tientallen inzendingen werd een 
mooie selectie gekozen, die tijdens de 
zomervakantie te ontdekken valt in 
een openluchttentoonstelling in de drie 
deelgemeenten.

DATUM EN LOCATIE  
van 3 tot 22 juli 2021                  
Max Wildiersplein in Sint Job 
van 24 juli tot 12 augustus 2021                     
Pleintje achter kerk nabij café Willem Tell in 
Sint- Lenaarts 
van 14 augustus tot 4 september 2021                     
Gemeentepark in Brecht
INFO Cultuurraad Brecht, cultuurdienst@brecht.be

Speelbabbel
Een ontmoetingsplek voor ouders en hun 
kindjes (0-3 jaar) ook voor toekomstige 
ouders waar “gespeeld” en “gebabbeld” 
kan worden.

DATUM elke donderdag 
UUR tussen 10.00 en 12.00 uur
LOCATIE Pastorie, Kerklei 51 
INFO www.facebook.com/despeelbabbelsintjob
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30-07 
01/08

vr tem zo

Parkhappening op 
het plein 

Het mag echt niet zijn…. Blijkbaar 
rust er een vloek op die honderdste 
parkhappening waar we zo naar 
uitkijken. Ook dit jaar blijft 
‘parkhappening in zijn vertrouwde vorm’ 
hoogst onzeker. Er komt dit jaar echter 
– tenzij het opnieuw helemaal misloopt 
- een vorm van ‘parkhappening’. Noteer 
alvast de maandagen 19 juli, 26 juli en 
3 augustus 2021 in jouw agenda! Meer 
informatie vind je tegen dan terug op 
de website en Facebookpagina van de 
parkhappening.

DATUM  ma. 19 juli, ma. 26 juli en  
ma. 2 augustus 2021
UUR vanaf 19.30 uur
LOCATIE Gemeenteplaats
INFO Vriendenkring gemeentepersoneel 
Brecht, www.parkhappening-brecht.be

Tiener-fashion-kamp 
Is ‘wat trek ik aan vandaag?’ het eerste wat 
je ‘s ochtends denkt? Vertelt jouw kleerkast 
wie je bent en wil je graag anderen 
inspireren met jouw kijk op mode? Dan is 
ons fashionkamp absoluut iets voor jou!
Samen met andere fashionista’s stamp je je 
eigen modelabel uit de grond aan de hand 
van duurzaam en ecologisch materiaal. 
In samenwerking met Junior Argonauts 
Kampen.

DATUM  27, 28, 29 juli 2021
UUR  van 09.00 tot 17.00 uur
PRIJS  € 60,00
LOCATIE gc Jan van der Noot, Mudaeusstraat 9
LEEFTIJD 12 – 16 jaar (20 plaatsen)
INFO Jeugddienst Brecht, 03 660 28 30,   
https://brecht.ticketgang.eu

Pasar zomert
Dorpswandeling in Sint-Lenaarts langs 
buurtwegen, weiden en door ’t Wit zand.

DATUM  wo. 28 juli 2021
UUR  om 19.00 uur 
LOCATIE BOC ’t Centrum, Dorpsstraat 73
INFO Pasar Sint-Lenaarts, 0476 58 80 86 of 
stan_denis@hotmail.com

WORDT VERWACHT

Zomerbar Chiro 
Brecht
DATUM van 4 tot 8 augustus 2021
INFO www.chirobrecht.be

Kunst 2960 
DATUM zo. 8 augustus 2021
INFO Curieus Brecht,  
walter.vandecraen@telenet.be

Jeugd viswedstrijd
DATUM do. 19 augustus 2021
INFOVisclub De Sardinnekes

Breakout Party /  
The Roaring 21
DATUM vr. 20 en za. 21 augustus 2021
INFO 2960dB, https://2960db.tickoweb.be

The Lock is Down
DATUM za. 21 augustus 2021

ZOMER  
2021

ma. 19/07 
26/07  
02/08

Avondmarkt en kermis  
Sint-Lenaarts

Kermis in Sint-Lenaarts met op 
vrijdagavond avondmarkt.

DATUM  van 30 juli tot 1 augustus 
2021
UUR vr. van 17.00 tot 23.00 uur, za. 16.00 
tot 23.00 uur en zo. 14.00 tot 22.00 uur
LOCATIE Dorpsstraat en Kerkstraat 
(markt)
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NET GEMIST

 
APRIL
2021

De afdelingen Ferm van Brecht, Sint-Lenaarts, Overbroek en 
Sint-Job-in-‘t-Goor openden een troostplek voor iedereen die 
worstelt met gemis, verlies, afstand of afscheid door corona. 
Er is ook een wandelroute uitgestippeld langs de troostplekken 
zodat iedereen deze leert kennen.

Troostplekken
• Brecht: tussen woonzorgcentrum De Kleine Kasteeltjes en 

kinderopvang Merlijntje 
• Sint-Lenaarts: aan kerkje Klein Veerle
• Overbroek: straatje aan de vrije school, over de kerk
• Sint-Job-in-‘t-Goor: voortuin De Bijenkorf, Lochtenbergplein

APRIL
MEI
2021

Verschillende Brechtse dj’s waaronder Karakals (foto), 
Distefano en Bassbrain hebben online initiatieven 

uitgewerkt om toch tot een muzikaal-feestaanbod te 
komen. Een bijzondere manier van ‘uitgaan’ als tijdelijk 

alternatief. 

Akabe Rafiki, een scoutsgroep voor kinderen met een 
beperking, heeft als activiteit een grote opruimactie gedaan. 
Gewapend met grijpstok en afvalzak trokken ze door de 
straten en parkjes van Sint-Job-in-‘t-Goor. Dit deden ze in vijf 
verschillende bubbels waarbij ze dus een zo groot mogelijk 
gebied afvalvrij hebben gemaakt. Van Kapoen tot Giver, 
iedereen heeft zijn beste beentje voor gezet. 

10
APRIL

2021

Neos Brecht verraste haar leden met een 
feestpakket voor hun 10-jarig bestaan. De 

leden waren enthousiast omdat ze nog eens 
iemand van Neos zagen in deze moeilijke 

coronatijd.

18
APRIL

2021
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Dansvereniging Dancarta beleefde een 
speciaal verjaardagsweekend. De voorbije tien 

jaar zijn ze sterk gegroeid, van 60 naar 650 
leden en van 4 naar 20 lesgevers. Tijdens hun 

verjaardagsweekend konden de leden genieten 
van een goodiebag, wandeling met quiz, link naar 

hun eigen gemaakte videoclips, knalfeestje via 
livestream en een kinderdisco.

Van het gezelschapsspel Monopoly bestaat sinds 
kort ook een Sint-Jobse versie. Inwoonster Eline 
Persoons maakte het helemaal zelf en deelt haar 
versie gratis online met andere fans van het spel.  

MEI
2021

14-
15-16
MEI
2021

1
JUNI
2021

Sinds juni kan je in de bib van Brecht ook 
terecht om plantenstekjes te ruilen! Het 
principe is simpel: breng een plantje mee 
en neem een ander terug uit het aanbod in 
de bib. Benieuwd naar de actuele collectie? 
Houd de Facebookpagina van de bib in de 
gaten! #brechtstekt

Buitenspeeldag 2021 was een coronaproof succes. 
Er kwamen heel wat leuke beelden binnen voor 

de fotowedstrijd die eraan gekoppeld was. De 
winnaars worden binnenkort gecontacteerd, 

samen met hen plannen we nog een leuk 
buitenspeelmoment voor de hele buurt!

21
APRIL

2021
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 Hasse, hoe heb je kennis gemaakt met triatlon?
“Mijn ouders doen al jaren aan de sport waardoor ik er 
van kinds af aan ben ingerold. Ze namen me mee naar 
Luxemburg waar ik in 2013 mijn eerste triatlon deed. Ik 
voelde toen meteen een liefde voor de sport. Toch deed ik 
vele andere sporten voor ik zo’n drie jaar geleden besloot 
me volledig te focussen op triatlon.” 

Was professioneel bezig zijn met sport altijd al je 
ambitie? 
“Enkele jaren geleden zwom ik elke dag in een club, ging 
ik lopen als ik zin had en fietste ik af en toe een toertje 
met m’n papa of mama. Sinds 2019 zit ik in het team 
“Athletes for Hope” van Marc Herremans en pak ik mijn 
sport professioneler aan. Mijn ambitie was om ooit een 
keer te racen in het Belgische triatlonpakje. Ik wist dat 
een professionele aanpak nodig was om die droom waar 
te kunnen maken.”

Vorig jaar won je het BK Jeugdtriatlon (categorie 
Dames 16-17 jaar) en je mag jezelf nu dus Belgisch 
kampioene noemen. Hoe belangrijk is zo’n wedstrijd 
voor je?
“Het was een zeer leuke ervaring om Belgisch kampioene 
te worden! Anderzijds is het uiteindelijk ook maar een 
binnenlandse wedstrijd die toevallig de naam BK krijgt. 
Het echte werk moet op internationaal niveau gebeuren.” 

Hoeveel kilometer fiets, loop en zwem je per week om 
dat niveau te halen?
“Dit hangt erg af van het seizoen. In de winter train 

ik langer en rustig om een goede basis te hebben. In 
de zomer train ik dan weer kort maar snel omdat de 
wedstrijden eraan komen. Enkele weken geleden, in een 
redelijk zware week, zwom ik bijvoorbeeld 14 km, legde 
ik met de fiets 283 km af en liep ik 33 km. Ik trainde 
trouwens jarenlang bij de Brechtse vereniging BIR 
(triatlon), maar ook nu kom je mij nog geregeld in Brecht 
tegen tijdens de trainingen.” 

Je nam dit jaar deel aan het televisieprogramma ‘De 
Container Cup – Beloften’ waar de sporters het tegen 
elkaar opnemen in een unieke zevenkamp. Hoe was die 
ervaring?
“Het programma wilde dit jaar een paar minder bekende 
sporten tonen, zoals triatlon. Dankzij een paar mooie 
resultaten vorig seizoen hebben ze mij gecontacteerd 
om mee te doen. De testen zijn een zware beproeving, ze 
volgen snel na elkaar op wat het zwaar maakte. Maar de 
reacties op mijn deelname waren positief. Ik kreeg veel 
positieve berichtjes achteraf!” 

Wat zijn je verwachtingen en dromen voor de 
toekomst? 
“Ik verwacht de komende tijd veel buitenlandse 
wedstrijden te doen en ook te trainen in het buitenland. 
Door deel te nemen aan die wedstrijden kan ik punten 
halen. Om te mogen deelnemen aan de Olympische 
Spelen moet je genoeg punten halen. Net als voor elke 
jonge atleet is dat ook voor mij een droom.”

 

In de aanloop naar de Olympische Spelen deze zomer in Tokio, 
stelden we onze Brechtse inwoonster Hasse Fleerackers enkele 
vragen. Het 17-jarige triatlon-talent vertelt over haar ambitie en 
dromen op sportgebied.  

Hasse is Belgisch  
kampioene jeugdtriatlon 

    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!


