
Zitdagen Federale Pensioendienst  
De zitdagen van de Federale Pensioendienst vinden plaats in welzijnscampus 
Sint-Maria (Gasthuisstraat 11, ingang woonzorgcentrum Sint-Maria) op 
dinsdagen 10 september en 12 november van 09.00 tot 11.00 uur. Zonder een 
afspraak te maken kan je er terecht voor informatie over je pensioen.

Nieuwe website 
Sinds kort heeft de Federale Pensioendienst een nieuwe website:  
www.pensioendienst.fgov.be. In de rubriek ‘mypension’ zijn enkele nieuwe 
functionaliteiten beschikbaar zoals: 
- toekomstige gepensioneerden kunnen op mypension.be zelf kiezen op welke 

datum ze zouden willen stoppen met werken. Daarbovenop kunnen ze ook 
aangeven of ze hun studiejaren willen afkopen;

-  gepensioneerden kunnen nu op mypension.be de details zien van alle 
pensioenen die ze van de Pensioendienst ontvangen. Voordien waren enkel 
de werknemers- en zelfstandigenpensioenen beschikbaar.
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BRECHTSNIEUWS
tussendoor

September is de  
'Maand van de Sportclub'!

In september gooien de Brechtse sportclubs hun deuren open. 
Kies je favoriete sportclub via de sportclub-zoekmachine op de 
gemeentelijk website of neem contact op met de sportdienst voor 
persoonlijk advies bij jouw zoektocht naar de coolste sportclub. 

Alle kinderen ontvangen begin september via de school een stempelkaart 
en een Brecht-ballon waarmee ze een te gek sportersbelevenmeer-cadeau 
kunnen scoren! Doe jij ook mee met de BRECHT-ballonwedstrijd? 
•  Haal je BRECHT-ballon in huis;
•  maak er een leuke sportbelevingsfoto mee;
•  deel de foto via facebook of instagram met vermelding van 

#sportersbelevenmeer #sportiefbrecht;
•  win een mooie prijs!
Je BRECHT-ballon kan je gratis afhalen in de gemeentelijke gebouwen: het 
gemeentehuis, het administratief centrum Sint-Job-in-'t-Goor, de bibliotheken, 
het sociale huis, de dienst vrije tijd en sporthal de Ring.

Koop je streekeigen 
haagplanten  
goedkoop aan
Kies voor streekeigen planten of 
inheems groen! Deze boodschap 
wordt jaarlijks na de zomer door 
Natuurpunt verspreid om de bevolking 
aan te sporen om gebruik te maken 
van streekeigen planten of autochtoon 
plantgoed. De gemeente Brecht werkt 
sinds 2011 mee aan deze actie. Kiezen 
voor streekeigen beplanting is immers 
kiezen voor kwaliteit. De voordelen van 
streekeigen groen zijn talrijk. Zo groeien 
streekeigen bomen en struiken sneller 
en zijn ze beter bestand tegen de grillen 
van ons klimaat en allerlei ziekten. 
Bovendien zijn ze heel wat vriendelijker 
voor je portemonnee. 

Dit jaar bieden we ook bijenhotels 
aan. Wilde bijen hebben het vandaag 
erg moeilijk. Door ziektes, pesticiden 
en een monotoon landschap waar er 
almaar minder nectar en stuifmeel te 
vinden is. Bewaar het hotelletje enkele 
maanden, en hang het op een zonnige 
plaats in je tuin voor de komende lente. 

Van 2 september tot 31 oktober 2019 
kan je de streekeigen haagplanten 
en bijenhotels aankopen tegen sterk 
verlaagde prijs.

INFO dienst omgeving, Gemeentepark 1, 
03 660 28 48, www.brecht.be/behaagactie  

INFO sportdienst, Gemeenteplaats 1 , 03 660 28 30 of sportdienst@brecht.be
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TECHNISCH ASSISTENT-GARAGIST 
CONTRACTUEEL - D1-3 – 38/38U (MET 
AANLEG VAN EEN WERFRESERVE VAN ÉÉN JAAR)

Je staat – samen met je collega’s – in voor het onderhoud, 
nazicht en herstellingen aan vrachtwagens, kraan, 
tractoren, klein motorisch gereedschap, …

• Je bent houder van een diploma/getuigschrift van 
minimum 3 jaar secundair onderwijs of gelijkwaardig 
of houder van een getuigschrift van middenstands 
– of VDAB-opleiding in de richting automechanica/
autotechnieken;

• je bent houder van een rijbewijs B;
• je beschikt over een brede vakkennis en inzicht 

op het gebied van automechanica , je hebt 
verantwoordelijkheidszin, je kan goed zelfstandig 
werken en hebt oog voor veiligheid.

Interesse? 
De infobundel met vermelding van functiebeschrijving 
en toelatingsvoorwaarden kan je bekomen bij het 
gemeentebestuur (personeelsdienst), Gemeentepark 1, 
2960 Brecht (03 317 17 72) of bekijken op www.brecht.be. 

Je schriftelijke kandidatuur moet, samen met een 
kopie van je diploma/getuigschrift (automechanica/
autotechnieken) en van je rijbewijs B, toekomen bij het 
gemeentebestuur van Brecht, Gemeentepark 1, 2960 
Brecht (tegen ontvangstbewijs) of via sollicitaties@
brecht.be en dit uiterlijk op 10 september 2019 
om 12.00 uur ’s middags. Op deze datum lever 
je het bewijs dat je voldoet aan de voorwaarden, 
uitgezonderd het recent uittreksel strafregister, dat kan 
toekomen uiterlijk op 13 september 2019 om 12.00 uur 
’s middags.

HALFTIJDSE ARBEID(ST)ER-
SCHOONMAAK VOOR AANLEG 
WERFRESERVE - E1-3

Ben jij de ideale schoonmaak(st)er, op zoek naar werk in 
de nabije omgeving? Het gemeentebestuur van Brecht 
is – voor de aanleg van een werfreserve van één jaar - 
op zoek naar gemotiveerde arbeid(st)er-schoonmaak 
voor de versterking van het onderhoudsteam van de 
gemeentelijke gebouwen.

Je profiel 
• Je hebt kennis van professionele 

schoonmaaktechnieken;
• op basis van kennis/ervaring voer je je 

taken nauwkeuring uit, je hebt zin voor 
verantwoordelijkheid en bent een teamplayer.

Ons aanbod
• Een halftijdse (19/38) contractuele job van 

onbepaalde duur in de gemeente Brecht op basis 
de werfreserve. Bij het uitvoeren van je job wordt er 
gebruikt gemaakt van ergonomisch materiaal.

• Een brutoaanvangswedde tussen  € 967 en € 1022 
per maand afhankelijk van je relevante ervaring, een 
gunstige verlofregeling, maaltijdcheques t.w.v. € 8, 
gratis hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling 
van openbaar vervoer indien gebruikt voor woon/
werkverkeer, fietsvergoeding van € 0,23 per km.

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

De schriftelijke kandidaturen moeten toekomen bij het 
gemeentebestuur van Brecht, Gemeentepark 1, 2960 
Brecht (tegen ontvangstbewijs) of via sollicitaties@
brecht.be en dit uiterlijk op 17 september 2019 om 12.00 
uur ’s middags. Op deze datum lever je het bewijs dat 
je voldoet aan de voorwaarden, uitgezonderd het recent 
uittreksel strafregister, dat kan toekomen uiterlijk op 20 
september 2019 om 12.00 uur ’s middags.

 

GEMEENTE BRECHT ZOEKT

INFO Personeelsdienst, Gemeentepark 1, 03 317 17 72 of 
sollicitaties@brecht.be
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GEEN PROVINCIALE 
GROEPSAANKOOP 
GROENE STROOM MEER 
Reeds enkele jaren organiseerde de provincie Antwerpen een 
groepsaankoop groene stroom. Meer dan 72 000 gezinnen aanvaardden 
vorig jaar het voorstel van de groepsaankoop en stapten vanaf 1 
januari 2019 over naar een voordelig en groen energiecontract. Dit 
jaar organiseert de provincie geen groepsaankoop meer. De lopende 
contracten zullen stilzwijgend verlengd worden. Wil jij als deelnemer info 
over je huidige contract,… dan kan je terecht bij iChooser, het bedrijf dat 
de groepsaankoop organiseerde (0800 26 659 of energie@ichoosr.be).

Zelf op zoek naar goedkope / groene energie?
Om de goedkoopste tarieven te hebben of om zeker te zijn van 
groene stroom, zal je nu dus zelf op zoek moeten naar een nieuwe 
energieleverancier. Via https://vtest.vreg.be/ kan je zelf de goedkoopste 
energieleverancier vinden. Je hebt hiervoor je laatste jaarafrekening 
nodig. Als je over wil stappen, moet je zelf alle nodige stappen 
ondernemen. Via https://www.vreg.be/nl/controleren-hoe-groen-
uw-stroom-groencheck kan je uitzoeken hoe groen de stroom is die 
geleverd wordt.

Andere groepsaankopen
Er zijn andere verenigingen/bedrijven die wel nog groepsaankopen 
organiseren. Deze groepsaankopen ondersteunt de gemeente NIET, 
we staan dus niet garant voor tarieven en andere voorwaarden. 

Enkele weetjes over 
afvalophaling 
Wist je dat…

• IGEAN je via de Recycle app 
snel en efficiënt informeert over 
wijzigingen in de Ophaalkalender? 

Deze app is gratis beschikbaar voor iPhone en 
Android.

 
• je gemakkelijk een melding in verband met je 
afvalophaling kan registreren op  
www.igean.be/contacteerons? Je melding 
komt meteen bij de juiste afdeling binnen 
IGEAN terecht.

• een nieuwe button 'afval niet opgehaald' 
op de homepagina www.igean.be meteen 
doorlinkt naar dat meldingsformulier?

• handige tips voor het correct aanbieden  
van je afval, gebundeld zijn op de pagina  
www.igean.be/eenmooigebaar?

Recycleren kan je (aan)leren!
IGEAN zoekt een gepassioneerd verteller / 
enthousiaste gids met een hart voor sorteren 
en recycleren die overdag beschikbaar is. Hun 
team van collega's die rondleidingen geven (aan 
scholen, verenigingen,…) op de recyclageparken 
en vergistingscentrale op site Noord (Sint-
Lenaarts), is op zoek naar versterking. IGEAN 
voorziet de nodige opleiding en bijhorende 
vrijwilligersverzekering en –vergoeding. Meer info 
via steven.brants@igean.be. 

Week van de mobiliteit –  
geef jouw mening
Naar aanleiding van de week van de mobiliteit (16 - 22 september) 
lanceren Autodelen.net en KVLV in samenwerking met VVSG 
een bevraging over de lokale mobiliteit in je buurt. Wil jij je stem 
laten doorwegen op het mobiliteitsdebat? Dan is dit je kans. Hoe 
verplaats jij je meestal en wat is er in jouw buurt nodig zodat dit 
(nog) vlotter kan? Dat zijn vragen waarop ze via een enquête bij alle 
inwoners een antwoord willen. Met die informatie kunnen ze aan 
slag om na te denken over de mobiliteit van morgen. 

INFO www.vvsg.be/Bevraging-mobiliteit-in-uw-buurt

INFO dienst duurzame ontwikkeling, , Gemeentepark 1,  
03 660 25 50 of karen.adriaenssens@brecht.be
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INFO IGEAN, 03 350 08 20 of  
vastgoedtransacties@igean.be, www.brecht.be

Verkaveling 
Waterhoeve: 
bouwpercelen 
te koop 

HOE WONEN  
WE IN DE TOEKOMST?  
Publieke raadpleging Provinciaal beleidsplan ruimte Antwerpen

Hoe zullen onze kinderen en kleinkinderen wonen? Hebben ze 
bossen en weiden om in te spelen? Kopen zij nog groenten, fruit 
en vlees uit de buurt? Staan zij met hun auto in de file?

De bevolking groeit terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. 
Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, 
te werken en te leven, dan moeten we nu afspraken maken over 
ons ruimtegebruik. De druk op het klimaat maakt het bovendien 
noodzakelijk om duurzaam met de beschikbare ruimte om te 
springen. De eerste versie van het nieuwe Provinciaal Beleidsplan 
Ruimte Antwerpen noemen ze de conceptnota. Ze bestaat 
uit een strategische visie voor de lange termijn en een set van 
beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering 
van de visie.

Iedereen kan de conceptnota inkijken in het provinciehuis, 
het gemeentehuis of op www.provincieantwerpen.be/
beleidsplanruimte. Jouw bedenkingen, verbetersuggesties en 
opmerkingen hebben een belangrijke meerwaarde. Reageren 
doe je op de wettelijk bepaalde manier: schriftelijk, tot en met 
18 oktober 2019 en gericht aan de deputatie van de provincie 
Antwerpen op één van de volgende manieren:
- per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be;
- per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie 

Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
- door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis, 

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen; 
- door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens één van de 

infomarkten, tussen 19.00 en 21.00 uur (je komt langs wanneer 
het jou past):

• donderdag 19 september 2019 in het (nieuwe) 
provinciehuis van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 
22, 2018 Antwerpen

• maandag 23 september 2019 in het cultuurhuis De 
Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout

Abonneer je op de nieuwsbrief op www.provincieantwerpen.be/
beleidsplanruimte om de volgende stappen naar het definitieve 
plan te volgen. Op die webpagina vind je ook altijd de meest 
actuele informatie over het proces en de aankondiging van 
toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven.

IGEAN verkoopt in opdracht van de gemeente 
Brecht 7 bouwpercelen in de verkaveling 
'Waterhoeve - uitbreiding' in het centrum van de 
gemeente. De percelen hebben een oppervlakte 
die varieert tussen 221m² en 509m². Deze 
verkaveling is een uitbreiding van de verkaveling 
'Waterhoeve' die IGEAN enkele jaren geleden 
reeds realiseerde. De percelen zijn gelegen aan 
een nieuw aangelegde doodlopende straat met 
een doorsteek voor voetgangers en fietsers naar 
de Schoolstraat.

Om in aanmerking te komen voor de aankoop 
van een perceel, moet je:
• minstens 18 jaar zijn op 1 januari 2019;
• geen andere woning in volle eigendom 

hebben;
• voldoen aan de inkomensvoorwaarden;
• minstens 5 jaar in Brecht wonen, er in totaal 

minstens 10 jaar gewoond hebben of er
   minstens 5 jaar werken.
  
Als je in één van de percelen interesse hebt, 
moet je uiterlijk op 20 september 2019 de 
vereiste documenten (zie www.brecht.be) aan 
IGEAN bezorgen waaruit blijkt dat je aan de 
voorwaarden voldoet. 

De toewijzing van de percelen vindt plaats in 
het najaar van 2019. De gunstig gerangschikte 
kandidaten worden hierop uitgenodigd. De 
kandidaat die het langst in de gemeente woont, 
gewoond heeft of werkt mag als eerste een 
perceel kiezen, en zo verder tot alle percelen zijn 
toegewezen.
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SINT JOB ZOMERT

Ook dit jaar staan tientallen vereni-
gingen te trappelen om zich tijdens 
Festival Familial voor te stellen aan 
jou! Met speciale aandacht aan de 
kids die bij elke verenigingen een 
leuke activiteit kunnen doen. Op het 
geefplein kan je spullen afgeven die 
je niet meer nodig hebt, en neem je 
een leuk/nuttig item mee. 's Avonds 
is het tijd voor muziek. Voor de kids 
is er het mega-populaire #LikeMe. 
Daarna staat één van de strafste live-
bands van het land op het podium: 
Les Truttes. Hopelijk heb je na Les 
Truttes nog wat jus in de benen, 
want dan is het de beurt aan Michael 
Schack. Hij brengt een live DJ-drum-
set, drummer en DJ in 1... je moet 
het zien om het te geloven! Afsluiten 
doen we met DJ Dirk Stoops. 

UUR  van 12.00 tot 01.00 uur
LOCATIE  Max Wildiersplein
CONTACT  Sint Job Leeft vzw,  
www.sintjobzomert.be

07 
SEPT

zaterdag

Ruitertornooi
Een ruitertornooi met demonstraties, 
groeps- en individuele dressuur en 
springwedstrijden. 

DATUM zo. 01/09/19
UUR  van 08.00 tot 18.00 uur
LOCATIE Lochtsebaan 1
CONTACT  LRV Brecht, liefooms@hotmail.com

Fietsgordel OKRA
Het succesconcept blijft hetzelfde: kom 
met je fiets naar het vertrekpunt en 
maak een keuze uit vier mooie routes 
van 13, 20, 24 en 40 km.

DATUM di. 03/09/19
UUR  van 09.00 tot 14.00 uur
LOCATIE OC 't Centrum, Dorpsstraat 73
CONTACT  OKRA Sint-Lenaarts, 03 313 94 67

Kaftdag
Tijdens deze workshop leren we jou 
snel en handig je schoolboeken te 
kaften. Illustrator Benjamin Leroy 
voorziet jouw kaftpapier van een unieke 
tekening! 

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

Do-In Yoga
Als erkende Do-In Yogadocent helpt 
Anne Vissers je graag op weg om meer 
rust te vinden.

DATUM van 04/09 tot 24/06/20 
UUR  wo. van 18.30 tot 19.30 uur en van 
19.45 tot 20.45 uur en do. van 18.30 tot 19.30 uur
LOCATIE Welzijnscampus Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 0472 23 28 30 
anne@annevissers.be

Dans je fit!
Iedere donderdag: van 20.00 tot 21.00 
uur: zumba en van 21.00 tot 22.00 uur: 
bodyfit.

DATUM van 05/09/19 tot 18/06/20
PRIJS  € 40,00 (10-beurtenkaart)
LOCATIE gbs De Schakel, Kerkstraat 1
CONTACT  Dans je fit,  
kathleen.engels@telenet.be

Kapel sessies: Rik Mercelis
1 stem, 1 gitaar én bijpassende foto’s! 
De songs fungeren als kapstokken 
voor anekdotes. Een boeiende 
zwerfroute door 60 jaar popmuziek. 

DATUM do. 05/09/19
UUR  om 20.15 uur
PRIJS  € 5,00 
LOCATIE Kapel Oude Klooster, Gasthuisstraat 42
CONTACT  Cultuurdienst, 03 660 28 30 of 
www.gcbrecht.be

Avondmountainbike
Mountainbiketocht tvv leerlingen met 
leermoeilijkheden. Keuze uit lussen van 
28, 38 km en kidstoer van 18 km.

DATUM vr. 06/09/19
UUR  Vertrek tussen 16.30 en 20.00 uur
PRIJS  € 3,00 / € 5,00
LOCATIE Sportal Kristus Koning, Bethanielei 5
CONTACT  Buso Kristus Koning,  
0486 52 18 37

Vel Kermis
vr. 06/09: Zomerquiz olv Guy Stoffelen. 
za. 07/09: optredens van Filip D'haeze 
(Swoop), Yves Segers & Nadine. 
zo. 08/09: dansnamiddag met optreden 
van Peter & De Melando's.
ma. 09/09: Kaartprijskamp om  
13.30 uur en 's avonds optredens van 
Johan Veugelers & De Pitaboys. 
di. 10/09: volksspelen 

DATUM van 06/09 tot 10/09
PRIJS  za. € 12,00 (enkel vvk - Woba)
LOCATIE Tent aan de wijkschool Klein Veerle
CONTACT  Veerle vrienden 0475 82 08 69

Dijkrock
Jeugdhuis Den Dijk schotelt jullie 9 
topbands voor. Ze kozen opnieuw voor 
een heel variërende affiche: Dikke Dennis 
& de Røckers, Toxic Shock, The Rhumba 
Kings, Metal Circus, Thee Andrews 
Surfers, Speed Queen, WildHeart, 
Genocidal Terror en CLCKWS.

DATUM za. 07/09/19
UUR  vanaf 15.30 uur
PRIJS € 10,00 / € 15,00
LOCATIE Kerkstraat Sint-Lenaarts
CONTACT  Jeugdhuis Den Dijk,  
www.facebook.com/dijkrock
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BEVRIJDINGS- 
COLONNE 75 JAAR 
BEVRIJDING WOII

Om de bevrijding te herdenken 
volgt een colonne met  een 70-tal 
militaire voertuigen verschillende 
trajecten. In het traject 'Slag om 
de Schelde' houdt deze colonne 
halt in centrum Brecht. Een unieke 
kans om deze vanop de eerste rij te 
ontdekken. Dit evenement kadert in 
het project Liberation Route Europe 
i.s.m. Defensie en War Heritage 
Institute. Aansluitend is er een expo 
en animatie.

UUR van 09.00 tot 10.00 uur
LOCATIE Biest Brecht
CONTACT  Toerisme Brecht, 03 660 28 30 of 
toerisme@brecht.be

10 
SEPT
dinsdag

Carwash Samuze
In ruil voor een vrije gift maakt 
instaporkest Samuze jouw auto weer 
blinkend schoon! Tijdens het wachten 
kan je gezellig iets drinken in.

DATUM za. 07/09/19
UUR  van 14.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Zaal De Eikel, Oude Veldstraat 4
CONTACT  Instaporkest Samuze,  
zaal.de.eikel@gmail.com

iPad lessen
In deze cursus ga je zelf aan de slag met 
je iPad. We bekijken samen wat je iPad 
allemaal kan en hoe hij werkt. Nadien 
gaan we verder in op de 'apps' en leren 
we je nog enkele 'tricks'. 

DATUM van 09/09 tot 07/10/19
UUR  van 09.30 tot 12.00 uur
PRIJS  € 25,00 (5 lesmomenten)
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 
of stijnvrints@ocmwbrecht.be

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

DATUM van 10/09 tot 24/09
UUR  van 09.15 tot 12.00 uur
PRIJS  € 15,00 (3 lessen)
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 
of stijnvrints@ocmwbrecht.be

Expo Bevrijding WOII
Wist je dat Brecht 3 weken pal 
in de frontlinie lag in september/
oktober 1944? Ontdek wat er zich 
allemaal afspeelde tijdens WOII 
aan de hand van originele vondsten 
en verhalen. Open op 10/09 na 
de bevrijdingscolonne en tijdens 
onderstaande weekends.

DATUM van 10/09 tot 29/09/19
UUR  enkel in de weekend:s van 14.00 tot 
17.00 uur
LOCATIE  Pop-up exporuimte Kempuseum, 
Gemeenteplaats
CONTACT  Gemeente Brecht i.s.m. NSB, 
het Brechts Oorlogsmuseum en Provincie 
Antwerpen, 03 660 28 30

Wandelclub de Lindeboom
Elke tweede en vierde donderdag van 
de maand organiseert dienstencentrum 
De Lindeboom een wandeling van 
ongeveer 5 kilometer. 

DATUM van 12/09/19 tot 25/06/20
UUR  van 13.30 tot 16.00 uur
LOCATIE  ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 of 
stijnvrints@ocmwbrecht.be

Bloedinzameling
Jij kan het leven van iemand redden! 

DATUM do. 12/09/19
UUR  van 17.30 tot 20.30 uur
LOCATIE  zaal l'Artisjok, Dorpsstraat 48
CONTACT  Rode Kruis Sint-Lenaarts,  
bloed@sint-lenaarts.rodekruis.be

Vel nakermis
vr. 13/09: reuze bingoavond
za. 14/09: Wielertoeristenmeeting 
- 13.30 uur wielerwedstrijd voor 
wielertoeristen buiten Brecht - 15.45 uur 
wielerwedstrijd voor wielertoeristen van 
groot Brecht (2 aparte klassementen - 45 
jarigen en + 45 jarigen)

DATUM 13-14/09/19
LOCATIE  Tent aan de wijkschool Klein Veerle
CONTACT  Veerle vrienden 0475 82 08 69

Starten met computer
Deze cursus is gericht op absolute 
beginners in het computergebruik. 

DATUM van 13/09 tot 08/11/19
UUR  van 09.15 tot 12.00 uur
PRIJS  € 40,00 (8 lessen)
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 
of stijnvrints@ocmwbrecht.be

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

DATUM van 13/09 tot 26/06/20
UUR  van 09.00 tot 10.00 uur
PRIJS  € 4,00 (per les)
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 
of stijnvrints@ocmwbrecht.be

Overbroekkermis 
vr. 13/09: Praatcafé en optredens Slash 'n 
Roses, The Jack & P.G.M. (tvv Landelijke 
Gilde)
za. 14/09: dj Frank, dj Stavros en Radio 
Topkaas (tvv Omic)
zo. 15/09: Highland Games en optreden 
Vuil Talloor en afterparty dj Promil (tvv 
KLJ)
ma. 16/09: Volksspelen, Gieterkesbal met 
dresscode Kermis Kitch (tvv oud KLJ)

DATUM van 13/09 tot 16/09/19
LOCATIE Feesttent / parochiezaal Overbroek
CONTACT  www.overbroekkermis.be
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Dag van de landbouw
In Sint-Lenaarts kan je de nieuwe 
loods van AVEVE bezoeken en je 
laten verrassen door al het moois dat 
de boerenstiel te bieden heeft. Wat 
valt er te beleven? Kinderanimatie, 
ritjes met de tractor, oldtimers en een 
indrukwekkende tentoonstelling van 
landbouwmachines en hun evolutie in 
de tijd. 

DATUM  zo. 15/09/19 
UUR  van 10.00 tot 18.00 uur
LOCATIE Aveve, Hoogstraatsebaan 128b
CONTACT  Landelijke Gilde Sint-Lenaarts, 
0474 52 73 84 

Gratis proefles sportief 
paaldansen

Iedereen kan leren paaldansen, 
ongeacht je sportieve achtergrond of 
leeftijd. 

DATUM wo. 18/09/19
UUR  van 20.00 tot 21.00 uur
LOCATIE Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7
CONTACT  GoPole, 0486 68 65 68 of  
info@gopole.be

Bloedinzameling
Aarzel geen seconde en word ook donor.

DATUM do. 19/09/19 
UUR van 17.30 tot 20.30 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Rode Kruis Brecht

Jef Neve en Teus Nobel
Composities van Jef Neve en Teus Nobel 
zelf, in combinatie met enkele leuke 
jazz-standards, doorspekt met praatjes 
van twee verbaal heel sterke heren 
die elkaar op het podium uitdagen 
en plagen, maar vooral heel goed 
aanvoelen. 

DATUM vr. 20/09/19 
UUR om 20.15 uur
PRIJS  € 18,00 / € 20,00
LOCATIE OC 't Centrum, Dorpsstraat 73
CONTACT  Cultuurdienst, 03 660 28 30 of 
www.gcbrecht.be

Opendeurdag Rode Kruis
Benieuwd waar jouw donatiegeld 
naartoe gaat? Zin in een ritje in 
de ambulance? Altijd al eens een 
AED-toestel willen uitproberen? De 
vrijwilligers geven op speelse wijze 
antwoord op al jouw vragen. 

DATUM za. 21/09/19
UUR  van 14.00 tot 18.00 uur
LOCATIE Lokaal Rode Kruis, Kerklei 2
CONTACT  Rode Kruis Sint-Job-in-'t-Goor

Orgel- en vioolconcert
Orgel- en viooconcert in de kerk van 
Sint-Lenaarts door Guido Van Der 
Veken en Fredeic Van Hille.

DATUM zo. 22/09/19
UUR  om 14.30 uur
LOCATIE Sint-Leonarduskerk, Dorpsstraat 26

Whitbread classic  
oldtimer happening

Oldtimer treffen in het centrum van 
Brecht. Er worden 200 oldtimers 
verwacht, waaronder echte zeldzame 
modellen. Er zal een tentoonstelling 
zijn en er is mogelijkheid om een 
rondrit mee te doen door de gemeente 
Brecht (65 km). Optreden van twee 
muziekgroepen, eet- en drankstandjes, 
animatie voor kinderen,...

DATUM zo. 22/09/19
UUR  vanaf 09.00 uur
PRIJS  € 15,00 (rondrit)
LOCATIE Gemeenteplaats
CONTACT  Pale Ale Club Brecht,  
0475 84 09 63, leomeeussen@telenet.be

Africamuseum Tervuren 
Optie 1: Onder leiding van een 
deskundige gids ontdekken we het 
museum. 
Optie 2: Het Africamuseum ontdekken 
met het ganse gezin? Maak kennis met 
de verscheidenheid aan culturen en de 
natuurlijke rijkdom van Centraal- Afrika. 

DATUM zo. 22/09/19
UUR  om 09.00 uur
PRIJS  € 16,00 / € 8,00
LOCATIE Vetrek gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst, 03 660 28 30 of 
www.gcbrecht.be

Opendeurdag Lokale Politie 
Voorkempen

Benieuwd naar de werking? Je krijgt 
een kijkje achter de schermen van het 
centraal onthaalpunt, de politiehond 
Tjerko toont wat hij allemaal in zijn 
mars heeft en ook voor de kleinsten zal er 
animatie zijn.

DATUM zo. 22/09/19
UUR  van 10.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Lokale Politie Voorkempen, Vaartdijk 15
CONTACT  Lokale Politie Voorkempen,  
www.politie.be/5355

IJs- en pannenkoekendag
Kom lekkere pannenkoeken en/of een 
ijsje eten en geniet ondertussen van een 
optreden van de orkesten. 

DATUM zo. 22/09/19
UUR  van 14.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Feestzaal De Eikel, Oude Veldstraat 4
CONTACT  Koninklijke Harmonie De Eikel, 
zaal.de.eikel@gmail.com

Proefles Tog Chöd : 
Tibetaanse meditatieve 
bewegingsvorm

De Tibetaanse zwaarddans is een weg 
naar gezondheid en evenwicht. 

DATUM di. 24/09/19
UUR  van 09.15 tot 10.30 uur (sporthal) 
van 19.15 tot 20.30 uur (school)
LOCATIE Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7 
School Maria Middelares, Hoge Baan 2
CONTACT  Sunyata, 0475 35 55 33 of  
www.wisdom-sword.com

Informatiesessie:  
"Het ouder wordende brein"

Dr. Patrick De Wit, neuroloog in AZ 
Sint-Jozef Malle, zal spreken over "Het 
ouder wordende brein - een verhaal over 
de mogelijkheden die we hebben om 
onze hersenen zo lang mogelijk zo goed 
mogelijk te gebruiken".

DATUM di. 24/09/19
UUR  van 15.30 tot 17.00 uur
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00, 
delindeboom@ocmwbrecht.be
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VLOTTENRACE

Verschillende groepen/verenigingen nemen het tegen elkaar op! De bedoe-
ling is om met een zelfgemaakt vlot en alleen met menselijke kracht het eerst 
over de finish te komen. Het wordt een leuke spannende battle om aan deel 
te nemen met je vriendengroep, vereniging of buurtwerking. 

De vlottenrace is niet enkel de moeite om aan deel te nemen, ook om naar te 
komen kijken. Lokale verenigingen en handelaren ondersteunen het evene-
ment en zorgen de nodige versnaperingen, dorstlessers en voor heel wat 
randanimatie voor jong en oud!

22 
SEPT
zondag

UUR van 13.30 tot 18.00 uur
PRIJS € 5,00 per ploeg

LOCATIE Sas 4
CONTACT  Jeugdraad Brecht, 
jeugdraadbrecht@gmail.com

Kijken naar kunst
Eric Rinckhout onderneemt samen 
met jou een eigenzinnige reis door de 
geschiedenis van de schilderkunst. 

DATUM di. 24/09 en di. 01/10/19
UUR  van 14.00 tot 16.00 uur
PRIJS  € 40,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Davidsfonds Sint-Job-in-'t-Goor, 
016 31 06 70 of academie@davidsfonds.be

Marc Herremans 
Triatleet Marc Herremans leert je aan 
de hand van zijn eigen levensverhaal 
hoe je anders kan omgaan met 
tegenslagen en zo kan groeien. Hij toont 
hoe je onverwachte veranderingen 
positief kan ombuigen en bewijst dat je 
uit tegenslagen wel degelijk kracht kan 
putten. 

DATUM vr. 27/09/19
UUR  om 20.15 uur
PRIJS  € 6,00 / € 8,00
LOCATIE OC 't Centrum, Dorpsstraat 73
CONTACT  Cultuurdienst, 03 660 28 30 of 
www.gcbrecht.be

Avondwandeling WOII  
met gids

Wandel mee door de omgeving die 
75 jaar geleden pal in de frontlijn lag 
tijdens de hevige gevechten die bij de 

Canadezen later bekend zou worden 
als The battle of Lochtenberg. Vooraf 
inschrijven verplicht.

DATUM za. 28/09/19
UUR  van 19.00 tot 21.00 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE Antitankgrachtmonument, Vaartlaan
CONTACT  Toerisme Brecht, 03 660 28 30 of 
toerisme@brecht.be

Dorpsfeest: Groot Brecht 
met een hart

Brecht viert feest ten voordele van 
3 goede doelen: mensen met een 
kleine portemonnee, mensen met een 
beperking en mensen op zoek naar een 
betere wereld. Groot Brecht met een 
hart is een tijdelijke vereniging, naar 
een idee van Neos Groot Brecht met de 
medewerking van verschillende Brechtse 
verenigingen.

DATUM zo. 29/09/19
LOCATIE Gemeenteplaats
CONTACT  Groot Brecht met een hart,  
0475 70 30 76 of neossportos@telenet.be

Naar Beerse en terug
Een fietstochtje van 45 km voert je 
richting Beerse en terug. 

DATUM zo. 29/09/19
LOCATIE OC 't Centrum, Dorpsstraat 73
CONTACT  Pasar Sint-Lenaarts, 03 313 75 07 
of hofmans.gert@telenenet.be

Audrey Dero: Tiger down 
 Een surrealistische, grappige en beeldende 
voorstelling over hoe onze angsten te 
temmen. Over hoe elke gevaarlijke, 
vreemde, genadeloze tijger uiteindelijk soms 
alleen maar een lieve poes is.

DATUM zo. 29/09/19
UUR  van 14.00 tot 16.00 uur
PRIJS  € 10,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst, 03 660 28 30 of 
www.gcbrecht.be

Bustocht WOII met gids
 Ontdek de hoogtepunten uit het lokale 
militair erfgoed tijdens een bustocht door 
Brecht, Sint-Lenaarts en Overbroek. Een 
gids laat je exclusief kennis maken met 
enkele bezienswaardigheden en deelt 
pakkende verhalen. Vooraf inschrijven !

DATUM zo. 29/09/19 
UUR  van 14.00 tot 17.00 uur
PRIJS  € 7,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Toerisme Brecht, 03 660 28 30 of 
toerisme@brecht.be  

Concert: The Armed Man
Concert met 3 koren, het Mechels Harmonie 
orkest, Charlotte Wajnberg (Laureate 
Konining Elisabethwedstrijd 2018) onder 
algemene leiding van Erwin Pallemans 
(docent muziekacademie Sint-Job).

DATUM zo. 29/09/19 
UUR  van 15.00 tot 17.00 uur
PRIJS  € 16,00
LOCATIE Kerk Lochtenberg
CONTACT  Korokan, 0498 51 86 63

Ontbijtbuffet
KVLV Sint-Lenaarts nodigt iedereen uit 
op haar ontbijtbuffet.

DATUM zo. 29/09/19 
UUR  van 08.30 tot 10.00  uur  
of van 10.00 tot 11.30 uur
PRIJS  € 12,00 / € 6,00
LOCATIE OC 't Centrum, Dorpsstraat 73
CONTACT  KVLV Sint-Lenaarts, 
kvlvsintlenaarts@proximus.be


