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BRECHTSNIEUWS
tussendoor

Opgelet voor 
schoolgaande 
kinderen

Het is weer 
zover: een nieuw 
schooljaar breekt 
aan. Honderden 
kinderen zullen 
weer dagelijks 
het traject van 
huis naar onze 
Brechtse scholen 
en terug nemen. 
Let dus goed op 
voor de kinderen 

in het verkeer! Onze gemachtigde opzichters staan dit jaar 
ook weer in voor de veiligheid van je (klein)kinderen aan 
verschillende gevaarlijke oversteekplaatsen. 

INFO  OCMW Brecht, Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20, 
secretariaat@ocmwbrecht.be

OCMW Brecht zoekt 
vluchtelingenbuddy’s 
Ben jij iemand die graag personen helpt om te 
integreren in de maatschappij? Dan ben jij de 
geschikte kandidaat om vluchtelingenbuddy 
te worden! Als buddy is je takenpakket 
zeer divers en wordt er gekeken naar jouw 
talenten en mogelijkheden. Je komt in contact 
met personen van verschillende culturen, 
nationaliteiten,… die je wegwijs maakt in onze 
gemeente. 

Spreekt dit jou aan? Meld je dan aan bij 
OCMW Brecht. Je bent van harte welkom! 

ZE ZIJN TERUG 
PAS JE RIJSTIJL AAN 

SAVE-gemeenten

Tal van nieuwe sportieve 
lessenreeksen
Bewegen is gezond, en broodnodig!  Net zoals vitaminen, vezels en 
koolhydraten, heb je elke dag beweging nodig. Weet je niet goed 
waar te beginnen of wat je graag doet? Dan kan de sportdienst je 
misschien helpen! We hebben weer een heleboel leuke lessenreeksen 
en activiteiten in een vol programma gestopt. Op het programma 
staan onder andere: start to run, zumba, gym-stretch, wandelvoetbal,… 
Inschrijven kan via www.sportiefbrecht.be.

INFO  Sportdienst, Gemeenteplaats 1, 03 660 28 30 of 
sportdienst@brecht.be 

Veiling meubels 
Kempuseum
De vernieuwing van het Kempuseum 
zet zich voort. Voor sommige objecten 
zoeken we echter nog een nieuwe thuis, 
dus komt er nog een nieuwe veiling. Dit 
keer ligt de nadruk van de veiling op 
meubelstukken. Interesse? Kom dan 
op zondag 3 september van 09.30 tot 
11.00 uur kijken in het kempuseum 
(Mudaeusstraat 2) en breng je bod uit!
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OOK SCHOON GENOEG 
VAN ZWERFVUIL? 

Stoor jij je ook aan 
afval dat achterblijft 
op straten, pleinen 
en andere openbare 
plaatsen? Je bent 
zeker niet de enige. 
Het straatbeeld wordt 

er immers niet mooier op. Bovendien kost dat afval veel geld aan onze 
gemeente. Daarom spannen wij ons, samen met andere overheden en vele 
vrijwilligers, al jaren in om sluikstort en zwerfvuil in te perken. In september 
gaan we nog een stapje verder. Dan geven we extra aandacht aan ‘de 
handhaving van zwerfvuil en sluikstorten’. 

Er zullen meer controles zijn, zowel anoniem als in uniform. Toch betekent 
handhaving niet dat elke overtreding altijd, onmiddellijk en streng zal aangepakt 
worden. Van 18 tot 24 september 2017 houden we in onze gemeente in elk 
geval een extra oogje in het zeil om zwerfvuil en sluikstort tegen te gaan.

De gemeente zal zich, samen met IGEAN, in de eerste plaats richten op 
sluikstort. Er zal een proces-verbaal opgemaakt worden ten aanzien van de 
vermoedelijke dader, met een administratieve geldboete tot gevolg. Toch willen 
we niet alleen repressief optreden en zullen we ook aandacht besteden aan het 
zwerfvuil dat jongeren achterlaten in de schoolomgeving. Deze actie zal eerder 
sensibiliserend zijn. 

Natuurlijk rekenen wij ook op jullie medewerking, samen gaan we voor een 
propere gemeente! Wil je onze sensibilisatiecampagne tegen zwerfvuil 
steunen, bestel dan gratis je gepersonaliseerde affiche via de website:  
www.mooimakers.be.

INFOMilieudienst,  
Gemeentepark 1, 03 660 25 64,  
www.brecht.be/behaagactie

Behaagactie
De gemeente Brecht werkt 
(in samenwerking met de 
milieuraad) sinds 2011 mee 
aan de actie van Natuurpunt 
om voor streekeigen planten 
of inheems groen te kiezen. 
Kiezen voor streekeigen 
beplanting is immers kiezen 
voor kwaliteit. De voordelen 
van streekeigen groen zijn 
talrijk: streekeigen bomen 
en struiken groeien sneller, 
ze zijn beter bestand tegen 
de grillen van ons klimaat 
en tegen allerlei ziekten én 
ze zijn heel wat vriendelijker 
voor je portemonnee. 

We bieden dit jaar ook 
bijenhotels aan. Het gaat 
immers niet goed met 
de bijen. Honingbijen 
verdwijnen uit hun korven 
en ook wilde bijen doen het 
zo mogelijk nog slechter. 
Hang dus een bijenhotelletje 
op in je tuin en van maart 
tot oktober gaan zich daar 
boeiende taferelen afspelen. 

Vanaf 1 september tot 
27 oktober 2017 kan je 
bij onderstaande dienst 
streekeigen haagplanten en 
bijenhotels aankopen tegen 
een sterk verlaagde prijs. BRECHT KRIJGT SAVE-LABEL 

Op 30 september 2014 ondertekenden de burgemeesters 
van Brecht, Malle, Schilde en Zoersel en de korpschef van 
de Politie Voorkempen het SAVE-charter. Wat volgde was 
een engagement om samen te werken aan een actieplan. 
Sindsdien zijn er voortdurend inspanningen geleverd 
om de verkeersveiligheid op het grondgebied van de 

politiezone Voorkempen te verbeteren. Zo werden er aanzienlijke investeringen 
gedaan in verschillende fietspaden en trage wegen, schoolomgevingen 
werden veiliger gemaakt en er wordt extra aandacht gegeven aan de zwakke 
weggebruikers bij infrastructuurwerken. Hiervoor kregen de gemeenten Brecht, 
Malle, Schilde en Zoersel en de politiezone Voorkempen in juni 2017 het SAVE-
label voor veilig verkeer uitgereikt. 

INFODienst duurzaamheid en milieu, Gemeentepark 1, 
03 660 25 50 of peter.budts@brecht.be
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4 NIEUWE VACATURES BIJ HET GEMEENTEBESTUUR

Voor alle vacatures geldt: indien zich meer dan 30 kandidaten inschrijven, worden preselecties gehouden.

De infobundels met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen 
bij het gemeentebestuur (personeelsdienst), Gemeentepark 1, 2960 Brecht (03 317 17 72) of via www.brecht.be. 

De schriftelijke kandidaturen moeten - samen met een recent uittreksel strafregister en de gevraagde 
documenten - toekomen bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1, 2960 Brecht en dit 
uiterlijk op 19 september 2017 om 12.00 uur ’s middags (of via e-mail naar sollicitaties@brecht.be). 

Stem jij mee voor het leukste boek? 
Ieder jaar gaan een hoop jonge lezers op zoek naar het beste boek dat het afgelopen jaar verschenen 
is, ook wel gekend onder de naam Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. De KJV gaat met de start van 
het nieuwe schooljaar op zoek naar juryleden voor het leesjaar 2017-2018. Als jurylid krijg je, per 
leeftijdscategorie, een lijst van acht boeken om te lezen. Heb je alle titels gelezen, dan mag je stemmen 
door je eigen top 8 te maken. Na het tellen van de stemmen wordt het winnende boek bekend gemaakt 
tijdens het slotfeest in april. Wil jij ook graag jurylid worden? Inschrijven kan vanaf 1 september 2017 via 
de invulformulieren in de KJV-map in je bib. 

1 tijdelijke contractuele milieuambtenaar  
(B1-3) -  38/38u (in vervanging van afwezigheid 
wegens ziekte) 

Je staat in voor de behandeling en opvolging van dossiers 
m.b.t. het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid, dossiers 
landschaps- en natuurbeheer, integraal waterbeheer 
en werkt hierin beleidsvoorbereidend. Je bent 
verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van 
de milieu- en natuurregelgeving. Je bent houder van een 
bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs 
van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Je hebt 
een rijbewijs B.  

1 contractuele administratieve medewerk(st)er 
omgeving (C1-3) – 38/38u (met aanleg van een 
werfreserve van één jaar) 

Je staat mee in voor het ontvangen en afwerken van 
dossiers m.b.t. de omgevingsvergunning en verricht 
allerlei taken binnen de werking van de dienst. Je 
hebt een basiskennis van de wetgeving m.b.t. de 
omgevingsvergunning en je bent houder van een diploma 
van hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld. 

1 contractuele geschoolde arbeid(st)er-
stratenmaker (D1-3)  – 38/38u (met aanleg van 
een werfreserve van één jaar)

Je staat samen met je collega’s in voor het aanleggen 
of herstellen van wegen, fiets- en voetpaden en het 
plaatsen of herstellen van riool- en afvoerbuizen. Je bent 
houder van een diploma/getuigschrift van minimum 3 
jaar secundair onderwijs of gelijkwaardig en je hebt een 
rijbewijs B of behaalt dit binnen de proefperiode. 

1 contractuele geschoolde arbeid(st)er-
stratenmaker/chauffeur (D1-3)  – 38/38u  
(met aanleg van een werfreserve van één jaar)

Je staat samen met je collega’s in voor het aanleggen of 
herstellen van wegen, fiets- en voetpaden en het plaatsen 
of herstellen van riool- en afvoerbuizen. Inhoudelijk is deze 
job gelijk aan die van bovenstaande vacature, bijkomend 
kan je voor deze job wel sporadisch mee ingeschakeld 
worden als chauffeur. Je bent daarom houder van een 
rijbewijs C of behaalt dit binnen de proefperiode. Je hebt 
een diploma/getuigschrift van minimum 3 jaar secundair 
onderwijs of gelijkwaardig. 

INFO  Bibliotheken, info@bibliotheekbrecht.be, 03 330 12 
80 of www.kjv.be



Wijziging voorwaarden  
IGEAN energielening

In samenwerking met onze gemeente en het OCMW staat IGEAN in 
voor het verstrekken van de  Vlaamse energielening. Dit maakt dat 
iedereen energiebesparende werken aan zijn woning kan uitvoeren en 

dit met een goedkope (2%) of een renteloze lening (0%). Deze woning 
moet in één van de deelnemende gemeenten liggen. Aan de IGEAN 

energielening zijn geen dossierkosten verbonden. Sinds 2013 heeft 
IGEAN zo meer dan 1.250 leningen toegekend. 

De voorwaarden van de energielening worden binnenkort aangepast. Wat 
verandert er:
• De groep voor de renteloze lening (sociale doelgroep) wordt uitgebreid. 

Zo komen ook de beschermde afnemers (sociaal tarief voor gas en 
elektriciteit) en huishoudens met een belastbaar inkomen tot en met 30.060 

euro in aanmerking voor een lening aan 0%.

• Ook particulieren die hun woning verhuren aan een erkend Sociaal 
Verhuurkantoor kunnen beroep doen op een renteloze lening.

• Helemaal nieuw is dat niet-commerciële instellingen (vzw’s, scholen, 
ziekenhuizen,...) en coöperatieve vennootschappen een energielening kunnen 

afsluiten aan 1%.

• De maximum-looptijd van de lening wordt verlengd naar 10 jaar voor niet-
commerciële instellingen en de sociale doelgroepen. Voor de andere particulieren 
wordt de nieuwe termijn maximum 8 jaar.

• Het bedrag voor een lening wordt verhoogd naar 15.000 euro. De kandidaat kan 
meerdere leningen aanvragen, vooropgezet dat de optelsom van deze leningen 
binnen dit maximumbedrag blijft.

Let op: Vanaf 1 januari 2019 wordt de goedkope lening (2%) en de lening aan SVK-
verhuurders volledig geschrapt. De 1% lening voor verenigingen blijft nog bestaan tot 31 

december 2019. Vanaf dan kan enkel de sociale doelgroep nog energieleningen krijgen. 

En wanneer?
Deze wijzigingen gaan wellicht in op 1 oktober 2017. We gaan ervan uit dat tegen dan nog 
andere punten worden aangepast. Zo kan de lijst van aanvaardbare werken nog wijzigen. 

Er is ook nog geen duidelijkheid over welke niet-commerciële instellingen in aanmerking 
komen voor de leningen en onder welke voorwaarden. Zodra de wijzingen duidelijk zijn, 

worden deze opgenomen op de webpagina’s van de IGEAN energielening (www.igean.be).

ENERGIEAUDIT 
Is jouw woning klaar voor de volgende 30 jaar? Is je 
energiefactuur niet te hoog? Met de renovatie audit wil Igean 
je helpen! Tijdens deze audit wordt je woning onder de loep 
genomen door een expert. Meer info over de energieaudit krijg 
je op de infoavond op 20 september 2017 (zie meer info in de 

UiTkalender achteraan). 
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INFO  IGEAN energielening, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem, 
energielening@igean.be of 03 350 08 25

CUPCAKES VOOR 
ALZHEIMER
Op donderdag 21 
september organiseert 
dienstencentrum Het 
Sluisken voor de allereerste 
keer een cupcake-actie 
ten voordele van de 
‘Stichting Alzheimer 
Onderzoek’. Samen met 
verschillende Brechtse 
verenigingen zal het 
dienstencentrum 
cupcakes bakken 
en versieren in Het 
Sluisken. Wil jij de 
actie steunen? 
Bestel je cupcake 
voor vrijdag 15 
september bij 1 van 
de deelnemende 
verenigingen of 
via onderstaande 
gegevens.
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INFODienstencentrum  
Het Sluisken,  
Gasthuisstraat 11,  
03 330 11 20 of   
hetsluisken@ocmwbrecht.be
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Sint Job Zomert02 
SEPT

za

De 10de editie van Sint Job Zomert biedt het gekende recept, maar 
dan nog béter dan de voorbije jaren! In de namiddag het gezellige 
Festival Familial waar verenigingen zich presenteren aan het grote 
publiek. Ook het geefplein keert terug, een leuke rommelmarkt waar 
alles gratis is, je geeft dingen en mag dingen meenemen! 's Avonds 
is het tijd voor muziek: Ghost Rockers, Café Flamand (met Niels 
Destadsbader, Peter Van de Veire en Miguel Wiels), en Coco Jr & the 
All Stars. nadien kan er nog verder gefeest worden in JH 't Jop waar 
enkele DJs de beste beats serveren...

UUR  vanaf 14.00 uur  LOCATIE Max Wildiersplein
CONTACT  Sint Job Leeft vzw, www.facebook.com\sintjobzomert

Maand van de Sportclub
Deze maand zetten de Brechtse 
sportclubs hun sport en activiteiten extra 
in de kijker. Informeer bij een sportclub 
naar keuze voor meer informatie over 
hun aanbod. De contactgegevens vind je 
terug via www.sportiefbrecht.be.

DATUM  van 01/09 tot 30/09/2017
LOCATIE Sportclubs van Brecht
CONTACT  Sportdienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.sportiefbrecht.be

Line Dance
Line Dance is niet enkel goed omwille 
van zijn bewegingen, maar ook voor je 
geheugen (ism OKRA Sint-Job).

DATUM  Start vr. 01/09/17, wekelijks
UUR van 09.30 tot 17.00 uur
PRIJS € 5,00
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 of 
liesbethvanmenxel@brecht.be

IJzerslag
Zet je oud ijzer voor de deur en KLJ 
Brecht haalt het op.

DATUM  za. 02/09/17
CONTACT KLJ Brecht, www.kljbrecht.be

Dijkrock
Jeugdhuis Den Dijk organiseert een 
festival met optredens van o.a. Funeral 
Dress, Bizkit Park en Tangled Horns.

DATUM  za. 02/09/17
UUR vanaf 15.30 uur
PRIJS € 10,00
LOCATIE Kerkstraat Sint-Lenaarts
CONTACT Jeugdhuis Den Dijk, www.dijkrock.be

De Babbelkous
De babbelkous is er elke maand voor 
wie graag creatief met zijn handen 
bezig is (met naald en draad, met 
breinaalden of met een haakpen). De 
nadruk ligt vooral op het 'samenzijn'. 

DATUM  Start ma. 04/09/17
UUR van 13.30 tot 16.00 uur
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 of 
liesbethvanmenxel@brecht.be

Workshop: Boeken kaften 
doe je zo!

Tijdens deze workshop leer je snel 
en handig je schoolboeken te kaften. 
Tekenaar Steven de Rie (werkt onder 
andere mee aan de Urbanus-stripreeks) 
fleurt jouw schoolkaft graag op met een 
persoonlijke tekening. 

DATUM  ma. 04/09/17
UUR doorlopend tussen 16.00 en 19.00 uur
LOCATIE Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, Kerklei 2
CONTACT Bibliotheek, 03 330 12 80 of  
info@bibliotheekbrecht.be

Fotoboek maken
In deze workshop leer je onder 
begeleiding hoe je een mooi fotoboek 
kan maken met je eigen foto’s.  

DATUM  di. 05/09 en di. 12/09
UUR van 09.15 uur tot 12.00 uur
PRIJS € 5,00 (2 lesmomenten)
LOCATIE ldc De lindeboom, Kerklei 18
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 of 
liesbethvanmenxel@brecht.be

Rust Roest
"Een gezonde geest in een gezond 
lichaam!” Dit is een uitspraak die vaak 
door dokters gebruikt wordt. Sluit je 
dus aan bij de turngroep en train onder 
begeleiding van enkele vrijwilligers je 
geheugen en coördinatie. . 

DATUM  start di. 05/09, wekelijks
UUR van 10.00 tot 11.00 uur (ldc Het Sluisken)
van 10.30 tot 11.30 uur (ldc De Lindeboom)
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18
CONTACT ldc De Lindboom, 03 667 14 00 of 
liesbethvanmenxel@brecht.be

Lijndans Okra
Lijndans Okra start met een nieuwe groep 
voor beginners. De eerste lessen voor 
beginners eindigen om 09.30 uur, later 
tot 10.00 uur en verder al naargelang de 
vorderingen om uiteindelijk te kunnen 
aansluiten bij de reeds bestaande groepen.

DATUM  Start wo. 06/09
UUR om 09.00 uur
PRIJS € 1,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Okra Kempen, 0498 75 27 55 of 
stan.de.bruyn@telenet.be
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Van Kempisch 
Museum naar 
Kempuseum

Het Kempisch Museum wordt 
vernieuwd naar het Kempuseum. 
Niet alleen de naam maar ook 
de collectie wordt aangepast 
en vernieuwd. Het museum is 
al bijna twee jaar toe, maar de 
opening komt stilaan in zicht. Al 
benieuwd naar de werken? Kom 
gerust eens binnen kijken!Om 
08.30 uur start er een begeleide 
mountainbiketocht voor kinderen 
van 8 tot 12 jaar. Een pro 
begeleidt de kidstocht en leert 
hen de kneepjes van het vak. Na 
afloop kan je gezellig napraten 
en genieten van een frisse pint 
of frisdrank. Er is een gratis 
bewaakte fietsstalling voorzien. 

UUR  van 10.00 tot 14.00 uur
LOCATIE  Kempuseum,  
Mudaeusstraat 2
CONTACT  Dienst erfgoed,  
03 660 28 30 of  
kim.decombes@brecht.be

di. 12/09: volksspelen 
Dit alles in de verwarmde tent op Klein 
Veerle (aan de wijkschool)

DATUM van 08/09 tot 12/09
LOCATIE Tent aan de wijkschool Klein Veerle
CONTACT Veerle vrienden, 0475 82 08 69

Avond Mountainbike
Je kan kiezen uit drie afstanden (18, 
28 of 40 km). De route is voor 95% 
onverhard. Er zijn een Bike-café, 
bewaakte fietsenstalling, douches en 
bike-wash.

DATUM vr. 08/09/17
UUR van 16.20 tot 20.30 uur
PRIJS € 3,00
LOCATIE BUSO Kristus Koning, Bethanienlei 5
CONTACT Kristus Koning Instituut BuSO, 
roelandvanbesouw@hotmail.com ,  
0486 52 18 37

Start repetitie Kinder- en 
Jongerenkoor AkKOORd

Er zijn 2 groepen: AkKOORdjes (9-12 
jaar) en AkKOORd (13-50 jaar). 
Iedereen is welkom om vrijblijvend te 
komen proeven van het samenzingen.

DATUM vr. 08/09/17
UUR van 18.00 tot 19.00 uur (9-12 jaar)
van 19.15 tot 21.00 uur (13-50 jaar)
LOCATIE gbs De Schakel, Kerkstraat 1
CONTACT Kinder- en Jongerenkoor AkKOORd, 
http://jongerenkoorakkoord.be

Startdag KLJ Brecht
Zin om op zondagmiddag te ravotten? 
Ga dan maar snel langs op de startdag 
van KLJ Brecht.

DATUM zo. 10/09/17
UUR van 14.00 tot 17.00 uur
LOCATIE KLJ Brecht, Lange pad 2
CONTACT KLJ Brecht, 0486 04 05 97 of 
www.kljbrecht.be

Bloedinzameling
Ook jouw bloed redt levens

DATUM  do. 14/09/17
UUR van 17.30 tot 20.30 uur
LOCATIE Zaal l'Artisjok, Dorpsstraat 48
CONTACT Rode Kruis Sint-Lenaarts,  
bloed@sint-lenaarts.rodekruis.be

Starten met computer
Deze cursus (8 lessen) is gericht 
op absolute beginners in het 
computergebruik en de ideale opstap 
naar de digitale wereld.   

DATUM  van 15/09 tot 10/11
UUR van 09.15 tot 12.00 uur
PRIJS € 40,00 (8 lesmomenten)
LOCATIE ldc De lindeboom, Kerklei 18
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 of 
liesbethvanmenxel@brecht.be

Fietsgordel  
Okra Noorderkempen

Fietstocht naar Kalmthout en terug van 
ongeveer 52 km. 

DATUM  do. 07/09/17
UUR om 14.00 uur
PRIJS € 1,00
LOCATIE Vertrek zaal 't Goorhof, kerklei 18
CONTACT Okra Sint-Job-in-'t-Goor

Oefenmomenten computer
Onder het motto "oefening baart 
kunst" houden de dienstencentra vaste 
oefenmomenten. 

DATUM  Start do. 07/09/17
UUR van 09.30 tot 12.00 uur
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 of 
liesbethvanmenxel@brecht.be

Cursus 'vrij Atelier'
Deze cursus is bedoeld voor mensen 
die onder begeleiding van een 
ervaringsdeskundige vrij willen 
schilderen, pasteltekenen,...  

DATUM  Start do. 07/09/17
UUR van 13.00 tot 16.00 uur
PRIJS € 25,00 (5 beurtenkaart)
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 of 
liesbethvanmenxel@brecht.be

Zumba lessen
Start van de zumbalessen door 'Dans je 
fit' Sint-Lenaarts

DATUM  Start do. 07/09/17
UUR Zumba: 20.00 tot 21.00 uur
Zumba met bodyfit: 21.00 tot 22.00 uur
PRIJS € 30,00 (10 lessen)
LOCATIE gbs De Schakel, Kerkstraat 1
CONTACT Dans je fit Sint-Lenaarts

Vel Kermis
vr. 08/09: Zomerquiz olv Guy Stoffelen. 
za. 09/09: Wielerwedstrijden voor 
wielertoeristen om 13.30 en 15.45 uur 
en 's avonds optreden van Starshifter. 
zo. 10/09: dansnamiddag met optreden 
van De Melando's 
ma. 11/09: Kaartprijskamp om 13.30 
uur en 's avonds optredens van Yves 
Segers, Trisha en Torsten. 
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Brechtse Fietshappening10 
SEPT

zo

Alle Brechtse wielerclubs komen jaarlijks samen tijdens de Brechtse 
Fietshappening voor een gezamenlijke vriendschappelijke trainingsrit. 
De begeleide trainingsritten voor de wielertoeristen (90, 75 of 60 
km) starten tussen 08.00 en 08.45 uur (afhankelijk van de afstand). 
Er wordt telkens in groep gereden onder begeleiding van enkele weg-
kapiteins en een volgwagen. Van de verschillende afstanden starten 
telkens 2 aparte groepen, met elk een eigen fietstempo. Om 08.30 
uur start er een begeleide mountainbiketocht voor kinderen van 8 tot 
12 jaar. Een pro begeleidt de kidstocht en leert hen de kneepjes van 
het vak. Na afloop kan je gezellig napraten en genieten van een frisse 
pint of frisdrank. Er is een gratis bewaakte fietsstalling voorzien. 

UUR  van 08.00 tot 13.00 uur
PRIJS  € 1,00
LOCATIE Vertrek 't Goorhof, Kerklei 18

CONTACT  Sportdienst Brecht,  
03 660 28 30 of  
www.sportiefbrecht.be 

Startdag Chiro Brecht
De Chiro start opnieuw. Iedereen 
vanaf het eerste leerjaar (6 jaar) is 
welkom. Dit is dan ook het ultieme 
moment om de Chiro eens 'uit te 
proberen' als je nog geen lid bent.

DATUM zo. 17/09/17
UUR van 14.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Chiropleintje Brecht, Tilburgbaan 39
CONTACT Chiro Brecht, www.chirobrecht.be

Dag van de Landbouw
De familie Van Riel stelt hun 
melkveebedrijf open voor iedereen. 
Hun doelstelling is, in samenwerking 
met de Landelijke Gilde van Sint-
Lenaarts, informatie verschaffen 
over hoe het eraan toegaat in de 
hedendaagse melkveehouderij. Verder 
is er op deze opendeurdag animatie 
voorzien voor zowel jong als oud: 
springkasteel, schminken, rondrit 
traktoren,... 

DATUM zo. 17/09/17
UUR van 10.00 tot 18.00 uur
LOCATIE   Melkveebedrijf Van Riel, 
Kloosterstraat 13
CONTACT Landelijke Gilde Sint-Lenaarts,  
0474 52 73 84

Beginternet
Deze reeks Beginternet is bedoeld 
voor wie nog (bijna) nooit met een 
computer gewerkt heeft. 

DATUM Start 19/09/17
UUR van 09.15 uur tot 12.00 uur
PRIJS € 40,00 (8 lesmomenten)
LOCATIE ldc De lindeboom, Kerklei 18
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 
of liesbethvanmenxel@brecht.be

Gezondsheidswandelingen
Elke derde woensdag van de maand 
organiseert Het Sluisken een geleide 
wandeling, deze maand wandelen 
ze in het domein 'Oude Landen' 
(Ekeren).  

DATUM wo. 20/09/17
UUR om 13.00 uur
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20

Bloedinzameling
Ook jouw bloed redt levens

DATUM do. 21/09/17
UUR van 17.30 tot 20.30 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudeusstraat 9
CONTACT Rode Kruis Brecht

Cursus Powerpoint
In deze 5-delige cursus leer je een 
presentatie met het programma 
Powerpoint te maken, met leuke 
(geluids)effecten.

DATUM vr. 22/09/17
UUR van 13.00 tot 16.00 uur
PRIJS € 25,00
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
hetsluisken@ocmwbrecht.be

Kantklossen
Door gebruik te maken van kloskant, 
die je met de hand en met spelden 
op een kussen verwerkt, wordt een 
prachtig geweven eindresultaat 
bekomen. 

DATUM ma. 25/09/17
UUR van 13.00 tot 16.00 uur
PRIJS € 5,00
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 of 
liesbethvanmenxel@brecht.be

Film: l'économie du couple
Boris en Marie besluiten om na 15 
jaar uit elkaar te gaan. Boris weigert 
echter te vertrekken. Regisseur 
Joachim Lafosse is in topvorm met 
dit verhaal van hoe een relatie in de 
loop van de tijd verandert. De film 
wordt ingeleid door Vanessa Surinx, 
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Infoavond  
energieaudit

20 
SEPT

woe

Is je woning klaar voor de volgende 
30 jaar? Is je energiefactuur niet te 
hoog? Wil je je woning renoveren, 
maar weet je niet waar te begin-
nen? Een renovatie-audit kan je 
daarbij helpen! Tijdens deze audit 
wordt je woning onder de loep 
genomen door een expert. Je krijgt 
een verslag waarin allerlei maatre-
gelen worden besproken, specifiek 
voor jouw woning. Je kiest zelf 
welke maatregelen je gaat uitvoe-
ren en wordt hierin begeleid door 
een renovatiecoach.

UUR  om 19.30 uur
LOCATIE ACTA Campus Coppens 
Ruiterijschool 9, 2930 Brasschaat 
CONTACT  IGEAN, www.igean.be, 
klimaat@igean.be of 03 350 08 08

Deadline UiT-kalender oktober: vrijdag 8 september 2017

WORDT VERWACHT

Veldtoertocht
Afgepijlde veldtoertocht ingericht door 
WTC de durvers,samen met VWB, 
over onverharde wegen met doortocht 
van drieboomkesberg. Afstanden: 15, 
28, 35 of 45 km. 

DATUM  zo. 01/10/17
UUR  van 08.00 tot 10.30 uur
PRIJS  € 3,00
LOCATIE Vertrek KFC Sint-Lenaarts, Houtstraat 4A
CONTACT WTC De Durvers,   
devrijfons@hotmail.com

Voorleesverhalen in 
de bib
In de bibliotheek van Brecht en Sint-
Job-in-'t-Goor worden leuke en span-
nende verhalen voorgelezen. Elke keer 
wordt er een toffe activiteit voorzien 
die bij het boek past. Doe je graag mee? 
Schrijf je dan snel in!

DATUM  van 04/10/17 tot 18/05/18 , 
tweewekelijks op woensdag 
UUR  van 14.00 tot 15.00 uur
LOCATIE Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9 , 
bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, Kerklei 2
CONTACT Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 , 
bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor 03 636 20 55

Heksentocht
Kom mee griezelen en spoken in 
domein de Poppelaer en geniet van 
verschillende acts tijdens een mooie 
nachtelijke wandeling. Verdubbel je 
plezier en kom zelf ook verkleed. Ook 
groepen kunnen deelnemen. Deze 
niet-begeleide wandeling verloopt in 
groepen van max. 25 personen met 
vertrek om de 15 minuten. Inschrijven 
is verplicht! 

DATUM  za. 21/10/17
UUR  van 18.30 tot 22.00 uur
PRIJS  € 6,00 en € 3,00 (-12 jaar)
LOCATIE Vertrek bos de Poppelaer
CONTACT Toerisme Brecht, 03 660 28 30 of 

juriste en familiaal bemiddelaar in 
echtscheidingssituaties. Er is kans 
tot vragen stellen. (ism De Kar, De 
Schakel, Het Davidsfonds, KWB en De 
Gezinsbond). 

DATUM di. 26/09/17
UUR om 19.30 uur
LOCATIE VBS Maria Middelares, Hogebaan 2
CONTACT Cultuurdienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.gcbrecht.be

Workshop Orde op zaken
Omwille van ons drukke leven is het 
soms moeilijk om ‘orde op zaken’ te 
stellen. De opruimcoach of ‘Professional 
Organizer’ biedt praktische tips en 
tricks die er niet alleen voor zorgen dat 
regelmatig een plekje in huis opruimen 
opnieuw haalbaar wordt, maar dat 
opruimen zelfs een energiegevende 
in plaats van een energieslopende 
activiteit wordt.

DATUM di. 26/09/17
UUR van 19.30 tot 21.30 uur
PRIJS € 6,00
LOCATIE Kapel Oude Klooster, Gasthuisstraat 42
CONTACT Cultuurdienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.gcbrecht.be

Engels gevorderden
Voor wie al vlot overweg kan met de 
Engelse taal maar het te weinig spreekt. 

DATUM wo. 27/09/17
UUR van 09.15 tot 11.30 uur
PRIJS € 50,00
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
hetsluisken@ocmwbrecht.be

iPad-café
Tijdens het gratis iPad-café kan je 
met al je iPad-vragen terecht bij 
een ervaringsdeskundige, alsook 
tips en trucs uitwisselen met andere 
deelnemers. 

DATUM Start 27/09, wekelijks
UUR van 09.30 tot 12.00 uur
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 of 
liesbethvanmenxel@brecht.be

ABC van de PC
In deze 5-delige computercursus wordt 
stapsgewijs aangeleerd om met een 
computer te werken.

DATUM do. 28/09/17
UUR van 09.00 tot 12.00 uur
PRIJS € 25,00
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
hetsluisken@ocmwbrecht.be

Lessenreeks Bridge
Bridge is een kaartspel dat absoluut 
onder de noemer denksport geplaatst 
kan worden. Tijdens de vijftiendelige 
lessenreeks worden de basisregels van 
het bridge uitgelegd en in de praktijk 
toegepast (ism Brechtse Bridgeclub).

DATUM do. 28/09/17
UUR van 13.30 tot 16.00 uur
PRIJS € 75,00 (15 lessen)
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 
of Brechtse Bridgeclub, 0478 23 66 94, 
vanaperen@telenet.be


