
Is de kunstacademie  
iets voor jou?
Jongens en meisjes van 6 tot 17 jaar kunnen in de ateliers van 
de kunstacademie (IKO) in Brecht terecht om hun creativiteit te 
ontdekken, te uiten en verder te ontplooien. Zij zullen er onder de 
kundige begeleiding van enthousiaste vakmensen naar hartenlust 
en in een toffe sfeer de fantastische wereld van de beeldende 
kunsten ontdekken. Sinds vorig jaar kan je bij het IKO ook 
volwassenenonderwijs volgen.

Lessen:
• Kinderen van 6 tot 12 jaar: woensdag van 14.00 tot 15.40 uur 

of zaterdag van 10.00 tot 11.40 uur. De kinderen kiezen één 
vaste dag voor het ganse academiejaar. 

• Tieners van 12 tot 17 jaar: vrijdag van 17.30 tot 21.00 uur. Je 
volgt éénmaal per week atelier. 

• Vanaf 18 jaar (kunstexploratie- 2-jarige opleiding): dinsdag 
van 13.30 tot 17.00 uur of dinsdag van 18.30 tot 22.00 uur. Je 
kiest één vast moment voor het ganse academiejaar. 

Inschrijvingen:
• IKO-secretariaat Hoogstraten: van 27 tot 31 augustus van 

16.00 tot 21.00 uur
• IKO Brecht of dienst vrije tijd: van 20 augustus tot 15 

september (tijdens de openingsuren)

Inschrijvingsgeld:
• Jongeren van 6 tot 17 jaar: 65 euro (eerste kind van het gezin), 

42 euro (andere kinderen uit hetzelfde gezin). Op vertoon van 
het inschrijvingsbewijs geldt dit eveneens voor kinderen die 
ingeschreven werden in een academie voor muziek, woord, 
dans of omgekeerd.

• Volwassenen: 307 euro per academiejaar, 129 euro per 
academiejaar voor volwassenen van 18 tot 24 jaar en zij die 
leven van een vervangingsinkomen (na voorlegging van officiële 
documenten die dit staven).

nieuwsbrief
augustus 2018

jg 08

BRECHTSNIEUWS
tussendoor

NIEUW! VOOR 
JOU GEBOEKT
Heb je zin in een boek? Maar weet 
je in de overvloed niet goed welk 
boek te kiezen? Geen probleem! Wij 
stellen met veel plezier voor jou een 
boekenpakket samen. Zowel jeugdige 
als volwassen lezers kunnen van deze 
formule gebruikmaken.

Vul online op www.bibliotheekbrecht.be 
een formulier in of vraag een exemplaar 
aan de balie van de bib. Van zodra de 
boeken klaar liggen, contacteren wij je 
telefonisch of via mail. We houden het 
pakket twee weken voor jou apart.

INFO Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9, 
03 330 12 80 of info@bibliotheekbrecht.be

INFO IKO Brecht, Gasthuisstraat 42 www.iko-brecht.be,  
www.iko-dekunstacademie.be of dienst vrije tijd, Gemeenteplaats 1, 03 660 28 30
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Kies voor goedkopere 
groene stroom en gas
Wil jij besparen op je energiekosten? En wil je daarbij ook 
je steentje bijdragen aan het milieu? Dat kan! De provincie 
Antwerpen organiseert voor het negende jaar op rij een 
groepsaankoop groene stroom en gas. Ook onze gemeente steunt 
dit initiatief. Inschrijven is vrijblijvend en héél gemakkelijk!

De provincie Antwerpen biedt haar inwoners opnieuw de 
mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een groepsaankoop 
groene stroom en gas. Bespaar zo maandelijks op je energiefactuur! 
Weinig werk, je hoeft je alleen maar vrijblijvend in te schrijven via 
www.samengaanwegroener.be. De provincie Antwerpen bundelt 
alle inschrijvingen en biedt die grote groep dan als één aantrekkelijke 
klant aan op de energiemarkt. Ze organiseren een veiling waarop de 
deelnemende energieleveranciers hun beste aanbod uitbrengen voor 
een 1-jarig contract voor elektriciteit en/of gas. Na de veiling krijg je 
uiterlijk op 12 oktober een persoonlijk voorstel van de leverancier die 
voor jouw verbruik het meest voordelige aanbod uitbracht. Pas dan 
beslis je of je wenst in te gaan op het aanbod. 

Begeleiding en inschrijvingen
De provincie zorgt voor de organisatie van de groepsaankoop met 
een stap voor stap begeleiding, van de vrijblijvende inschrijving 
tot en met de overstap naar een voordeliger energiecontract 
en de opzeg van je huidige energiecontract. Vrijblijvend 
inschrijven kan tot en met 25 september via de website www.
samengaanwegroener.be (doorklikken op provincie Antwerpen) of 
gratis op 0800 21 134. 

Heb je geen toegang tot internet? Dan helpt het woonloket je 
graag verder. Vanaf 5 tot en met 21 september 2018 kan je hiervoor 
terecht in welzijnscampus Sociaal Huis. Je maakt hiervoor wel een 
afspraak via 03 330 11 20. 

Deze actie past binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstelling nummer 7.

INFO Woonloket, welzijnscampus Sociaal Huis, Gasthuisstraat 11,  
03 330 11 20 of www.samengaanwegroener.be, 0800 21 134

LANDELIJKE KINDEROPVANG ZOEKT ONTHAALOUDERS
De vraag naar kinderopvang in onze gemeente is groot! Landelijke kinderopvang is op zoek naar onthaalouders 
voor gezinsopvang of groepsopvang. Heb jij een warm hart voor kinderen? Is pedagogisch bezig zijn met 
kinderen je passie? Wil je hen een warme thuis bieden als hun ouders gaan werken?
 
Aarzel niet en ga naar één van de infosessies, inschrijven kan op het nummer 070 24 60 41 of via mail naar 
noorderkempen@landelijkekinderopvang.be.

Begraafplaatsen Brecht 
en Sint-Lenaarts zijn 
uitgerust met luifels
De gemeentelijke technische dienst 
plaatste luifels op de begraafplaatsen 
van Brecht en Sint-Lenaarts. Deze doen 
dienst als overdekte afscheidsruimte. Zo 
kunnen familieleden bij slecht weer op 
een mooie manier afscheid nemen van 
hun dierbare. De komende jaren worden 
er nog luifels geplaatst op de kerkhoven 
in Overbroek en Sint-Job-in-‘t-Goor.

Heks zoekt 
helpers
Toerisme Brecht is op zoek 
naar personen die zelf een act 
willen doen of een handje willen 
helpen tijdens de heksentocht op 
zaterdag 27 oktober 2018. Durf 
jij anderen de stuipen op het lijf 
te jagen? 

INFO Toerisme Brecht,  
Gemeenteplaats 1,  
03 660 28 30, toerisme@brecht.be 
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IN BRECHT
Tennis dubbeltornooi

Jaarlijks dubbel tennistornooi in een 
fantastisch kader. Ambiance verzekerd, 
met op vrijdag 10 augustus De Merel 
zingt.

DATUM  van 03/08 tot 12/08
UUR  van 17.30 tot 20.30 uur 
PRIJS € 12,00
LOCATIE  TC De Merel, Schippersdreef 7 
CONTACT  TC De Merel, 03 636 08 65

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

DATUM  zo. 05/08/18
UUR van 11.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Lochtenbergplein
CONTACT  Curieus Brecht, 03 502 40 32, 
informatie@curieus.be

Bloed geven doet leven
Elke dag opnieuw hebben honderden 
mensen bloed nodig. Meld je vandaag 
nog als bloeddonor. Zo help je mee 
mensenlevens redden. Het maakt van 
jou een jij+.

DATUM do. 09/08/18
UUR van 16.30 tot 20.30 uur
LOCATIE Administratief Centrum, Kerklei 2
CONTACT  Rode Kruis, www.rodekruis.be

Zomerwinkel in de abdij
Jaarlijkse zomerwinkel van de zusters 
Trappistinnen. Je vindt er zeep en leuke 
geschenkartikelen, kaarten, kaarsen en 
tweedehandsboeken.

DATUM  10-11-12/08/18
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

Coverfest 2018
 De groepen Sticky Notes, Stage 
Revolver, Ambush en DJ FabiRae 
zorgen voor een avond vol ambiance 
en bruisende muziek! Een greep uit 
verschillende muziekgenres dus voor 
ieders wat wils! 

DATUM za. 11/08/18
UUR  vanaf 19.00 uur
PRIJS € 7,00
LOCATIE H 't Jop, Kattenhoflaan 102d
CONTACT  JH 't Jop, fb jeugdhuis 't jop

Chirofeesten Brecht
Elk jaar tijdens het tweede weekend 
van augustus organiseert Chiro Brecht 
zijn welbefaamde Chirofeesten met 
zaterdag een openluchtfuif en zondag 
touwtrekwedstrijd en Kortebroekenfuif.

DATUM za. 11/08 en zo.12/08
UUR  za. vanaf 21.00 uur, zo. vanaf 13.00 uur
LOCATIE Chiropleintje Brecht, Tilburgbaan 39
CONTACT  Chiro Brecht,  
www.chirofeestenbrecht.be

Traktorwijding
De landelijke Gilde van Sint-Lenaarts 
organiseert zijn tweede traktorwijding.

DATUM zo. 12/08/18
UUR  van 11.30 tot 21.00 uur
LOCATIE A.R.G. Vermeiren, Kraaienhorst 1 B
CONTACT  Landelijke gilde Sint-Lenaarts, 
0474 52 73 84 

Wielerwedstrijd
Wielerwedstrijdkampioenschap groot 
Brecht. Wedstrijd uitsluitend voor 
wielertoeristen aangesloten bij een 
erkende wielertoeristenclub in Brecht of 
wielertoeristen woonachtig in Brecht die 
geen koers of daglicentie gehad hebben 
het afgelopen jaar.

DATUM di. 14/08/18
UUR  van 18.00 tot 21.00 uur 
PRIJS € 10,00
LOCATIE Café Stapelhoef, Veldstraat
CONTACT  WTC Mastentop

 
 
 
 
 ATV-vertelling:  

Raf Coppens
De ATV zomervertelling is een 
gekende formule: een meestervertel-
ler met een boeiend verhaal op een 
prachtige locatie. De toeschouwers 
brengen zelf hun eigen stoel mee. 
Na de vertelling wordt iedereen nog 
getrakteerd op een gratis 'bolleke'. 
In Brecht verwelkomen we sneltrein-
comedian Raf Coppens. Oneliners, 6 
per minuut. Imitaties. Liedjes. Op een 
uur 360 keer lachen. 

13 
AUG
maandag

 
 
 
 
UUR  om 20.00
LOCATIE  Gemeentepark Brecht  
of gc Jan vander Noot (bij slecht weer)
CONTACT  Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of cultuurdienst@brecht.be 

Start to Hockey
Maak op een leuke manier kennis met 
hockey tijdens deze zomerstage.

DATUM  van 20/08 tot 24/08
UUR van 09.00 tot 16.00 uur
PRIJS € 229,00 (inclusief warm middageten en 
vieruurtje, fruit)
LOCATIE Royal Antwerp Hockey Club, 
Ontspanningslaan 4
CONTACT  Royal Antwerp Hockey Club,  
www.rahc.be

Inschrijvingen nieuwe 
schooljaar

Inschrijvingsmomenten voor de scholen 
De Zevensprong en Klavertje 3.

DATUM  wo. 22/08 en do. 23/08
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
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SCHRIJVERS  
OP STAL

Deze zomer organiseert vzw 
RURANT in samenwerking met 
Landelijke Gilden en provinciaal 
cultuurhuis de Warande 'Schrijvers 
Op Stal', een verrassend evenement 
op het kruispunt van landbouw en 
literatuur. Twee bekende schrijvers 
ploffen neer op het erf van een boer-
derij voor een vrolijke babbel over 
landbouw en platteland. Kennen ze 
de boerenstiel? Speelt het een rol 
in hun werk? Hebben ze een frisse 
kijk op de hedendaagse land- en 
tuinbouw? Veel vragen met nog 
meer verrassende antwoorden. De 
schrijvers lezen voor uit hun werk 
en signeren hun boeken. Beleef 
samen met hen een bijzondere 
zomeravond, afgerond met een 
streekbiertje! 

Op donderdag komt Schrijvers 
Op Stal naar het melkveebedrijf 
van Thijs Vrints en Joke Stevens in 
Brecht met als gasten Bart Van Loo 
en Marita de Sterck. 

UUR  om 19.30 uur

LOCATIE Melkveebedrijf  

Sint-Lenaartsbaan 5

CONTACT  vzw RURANT, www.rurant.be

Gezondheidswandeling
Begeleide wandeling in “Fort Merksem”.

DATUM  wo. 22/08/18
UUR van 13.30 tot 16.00 uur
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
bartneefs@ocmwbrecht.be

Comedy avond /  
Geburenbal

Vrijdag: comedy avond met Lukas Lelie, 
Harald Scheerlinck, Peter Kluppels 
en MC Benedetto Schillaci. Zaterdag: 
geburenbal met covergroep Tomcat.

DATUM vr. 24/08 en za. 25/08
UUR vanaf 20.00 uur
PRIJS € 10,00 (comedy avond)
LOCATIE Tent Tilburgbaan 42 
CONTACT  Gebuurte Eyndoven

Rondrit
Rondrit voor wielertoeristen langs 
goed berijdbare en afgepijlde wegen. 
Gelegenheid tot drank: voor, tijdens en 
na de rit. Afstand 70 km.  

DATUM  zo. 26/08/18
UUR van 08.00 tot 11.00 uur
PRIJS  € 1,5 
LOCATIE Kantine voetbal KFC Sint-Lenaarts, 
Houtstraat 4a
CONTACT  WTC Mistral Bikers, 03 313 00 89 
of marc.mergits@skynet.be

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

DATUM zo. 26/08/18
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,… 

DATUM zo. 26/08/18
UUR vanaf 10.00 uur
LOCATIE Brandweer Brecht, Ambachtslaan 10 
CONTACT Brandweer Brecht

Open uurtje nieuwe  
schooljaar

Kennismakingsmoment met de nieuwe 
juf en klasgenootjes.

DATUM wo. 29/08/18 (De Zevensprong)

do. 30/08/18 (Klavertje 3)
UUR van 18.00 tot 19.00 uur 
LOCATIE De Zevensprong, Venusstraat 5 
Klavertje 3, Sint-Willebrordusstraat 29 
CONTACT Scholen De Zevensprong en  
Klavertje 3, 03 660 07 70,  
www.de7sprong.be, www.klavertjedrie.be

OPENDAG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
AUG

donderdag

WORDT  
VERWACHT

Sint-Job Zomert
Sint-Job Zomert biedt het gekende 
recept: in de namiddag is er 
enerzijds het Festival Familial waar 
verenigingen zich presenteren aan 
het grote publiek. Anderzijds is er het 
geefplein, een leuke rommelmarkt. 
's Avonds is is er muziek met onder 
andere Baba Yega, Guy Swinnen 
Band en Okselvocht. 

DATUM zo. 26/08/18
UUR vanaf 10.00 uur
LOCATIE Brandweer Brecht, Ambachtslaan 10 
CONTACT Brandweer Brecht

Dijkrock
Jeugdhuis Den Dijk organiseert een 
festival met optredens van Magnetica 
(Metallica Tribute), The Wild 
Bombers, Killer, This Means War, 
BEAR, Comet Street, Smooth Lee, 
Kinsman en Doloress.
 
DATUM za. 01/09/18
LOCATIE  Kerkstraat Sint-Lenaarts
CONTACT Jeugdhuis Den Dijk,  
www.dijkrock.be

Deadline UiT-kalender september: vrijdag 10 augustus 2018


