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KAMPEN EN SPEELPLEIN  
EEN SUCCES
Tijdens de zomervakantie organiseerden de jeugd- 
en sportdienst verschillende kampen voor kleuters 
en jongeren van de lagere school. De themakampen 
waren een groot succes!

Het was ook een topzomer voor onze 
speelpleinwerking. Gemiddeld kwamen er dagelijks 
zo’n 107 kinderen spelen op de terreinen van Kristus 
Koning. 
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Aanschuiven aan het loket hoeft voor 
veel documenten niet meer

    
Brecht evolueert stilaan van papieren naar digitale 
communicatie. Zo kan je sinds kort bepaalde attesten en 
uittreksels volledig digitaal aanvragen op www.brecht.be. 
Het gevraagde document wordt dan binnen het kwartier 
in je mailbox afgeleverd en is voorzien van de digitale 
stempel ‘Intellistamp’ waardoor dit 100% rechtsgeldig is. 
Jij als aanvrager kan het document afdrukken óf digitaal 
doorsturen, mét behoud van de juridische waarde. 4

Nieuw: 100% digitaal
In het verleden was het ook al mogelijk 
om via het e-loket op www.brecht.be 
documenten aan te vragen. Om deze 
documenten rechtsgeldig te maken 
(voorzien van handtekening en stempel 
van  de gemeente), was het echter 
niet mogelijk deze direct af te leveren. 
Hierdoor moest je toch nog langskomen 
in het gemeentehuis of enkele dagen 
wachten op de  postzending. Dankzij 
Intellistamp, een digitale stempel, 
behoort dit nu voor bepaalde aanvragen 
tot het verleden. De procedure van 
aanvraag tot aflevering verloopt 
daarvoor 100% digitaal.

Wat is Intellistamp? 
Intellistamp is een 
digitale stempel die 
eruit ziet als een soort 
zegel met een barcode. 
In de barcode zitten 
zowel de gegevens 
van het document 
opgeslagen als de 
digitale handtekening 
van de gemeente. Het document is hiermee beveiligd tegen 
vervalsing. De instanties die het attest vragen, kunnen de 
echtheid van het attest op verschillende manieren controleren.
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INFO Kerkfabriek Sint-Leonardus,  
bassez@telenet.be, 03 313 91 99

Je document verifiëren
De echtheid van je document 
kan je controleren door te surfen 
naar de verificatiewebsite. 
Daar kan je de code die op je 
attest staat ingeven. Je kan een 
document enkel verifiëren door 
het te vergelijken met het originele 
document. Omdat dit document 
een unieke code bevat die als 
wachtwoord fungeert, is privacy 
gegarandeerd.

Voordelen
Deze vernieuwing bevat zowel 
voor onze inwoners als voor het 
gemeentebestuur zelf heel wat 
voordelen.
Voor de Brechtenaren verhoogt het 
comfort en bespaart dit heel wat 
tijd en moeite:
• geen verplaatsing naar het 

gemeentehuis;
• geen wachttijden;
• 7/7 en 24/24 beschikbaar;
• overal beschikbaar (mits 

internetverbinding);
• alle attesten die in de mailbox 

worden afgeleverd, zijn gratis.

Voor het gemeentebestuur 
is dit een administratieve 
vereenvoudiging die een 
efficiëntere inzet van de 
beschikbare middelen toelaat. 
Bovendien brengt het een 
kostenbesparing met zich mee. 
Een voordeel voor iedereen, dus 
willen we zoveel mogelijk inwoners 
stimuleren, gebruik te maken van 
deze dienstverlening!

Hoe werkt dit en welke attesten 
kan ik aanvragen?
Om een aanvraag te doen, heb 
je een internetverbinding, een 
elektronische identiteitskaart met 
pincode en een kaartlezer nodig. In 
eerste instantie kunnen volgende 
attesten aangevraagd worden 
(later volgen er nog meer, onder 
andere het uittreksel strafregister):
• bewijs van leven;
• getuigschrift van woonst;
• historiek van adressen;
• samenstelling gezin;
• uittreksel uit het 

bevolkingsregister.

Heb jij geen kaartlezer en wil je 
bovenstaande documenten toch 
digitaal aanvragen? 
Dat kan! Je krijgt in het e-loket 
op onze website ook de optie om 
de aanvraag zonder kaartlezer te 
doen. Let wel op: het document 
moet dan nog manueel 
ondertekend worden, waardoor je 
het document pas na enkele dagen 
per post of aan de balie van het 
gemeentehuis in handen krijgt. 

Wat kan ik nog 
aanvragen via het 
e-loket, zonder E-id?

Naast de 5 documenten, kan 
je nog allerlei andere zaken 
aanvragen via het e-loket 
op www.brecht.be. Voor alle 
onderstaande aanvragen heb 
je geen kaartlezer nodig, deze 
worden dus ook niet digitaal 
ondertekend of digitaal 
bezorgd. Na je aanvraag kan je 
de documenten afhalen in het 
gemeentehuis of per post laten 
opsturen.  

• Adreswijziging;
• uittreksel strafregister;
• huisvuil- en GFT+-container 

aanvragen of omwisselen;
• akten dienst burgerlijke 

stand (geboorte-, 
huwelijks-, overlijdens- of 
echtscheidingsakte);

• evenement en sterke 
drankvergunning; 
evenement aanvragen;

• gemeentelijke toelage 
ontwikkelingssamenwerking 
aanvragen;

• signalisatie aanvragen 
voor een verhuis, werken,... 
(inname openbaar domein);

• vuurwerk oudejaarsavond 
aanvragen;

• zaalaanvraag GC Brecht;
• zaalaanvraag sporthal De 

Ring;
• …
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Peter, intussen zijn we twee jaar 
na de ondertekening van de 
Burgemeestersconvenant, wat is 
er al gebeurd?
Peter: “Sinds 2015 hebben we 
niet stilgezeten! We maakten 
een energie- en klimaatactieplan, 
waarin we alle doelstellingen 
voor Brecht verzamelden. De 
afgelopen jaren hebben we ons 
vooral gefocust op acties in de 
werking van de gemeentelijke 
diensten. Die lees je links in 
onderstaande tabel. We geven je 
ook enkele nuttige tips mee hoe 
jij je zelf kan engageren voor het 
klimaat.” 

In 2015 ondertekende 
het gemeentebestuur de 
Burgemeestersconvenant, 
een initiatief van de 
Europese Commissie. Het 
is een oproep naar de 
lokale besturen om zich 
vrijwillig te engageren om 
tegen 2020 de 20 % CO2-
reductiedoelstelling van 
de EU minstens te behalen 
of zelfs te overtreffen op 
lokaal niveau. Peter Budts, 
duurzaamheidsambtenaar 
van onze gemeente, legt 
ons uit hoe Brecht, samen 
met meer dan 8000 andere 
gemeenten in Europa, deze 
doelstelling wil bereiken. 

ENERGIE- EN KLIMAATACTIEPLAN
"Wij engageren ons voor het klimaat! Jij ook?"

 
Het gemeentelijk wagenpark werd 
vergroend met elektrische en 
hybride wagens en voertuigen 
op CNG (aardgas). Het personeel 
wordt aangemoedigd om 
dienstverplaatsingen met de 
(elektrische) fiets of het openbaar 
vervoer te maken.

 
Wist je dat je binnenkort ook 
in Brecht CNG kan tanken bij 
Dats 24? Er komen ook nieuwe 
laadpunten voor elektrische 
wagens op verschillende locaties in 
de gemeente.

Deze legislatuur wordt 1 
miljoen euro geïnvesteerd in 
energiebesparende werken 
in gemeentelijke gebouwen: 
dakisolatie in basisschool De 
Schakel in Sint-Lenaarts, nieuwe 
verwarmingsinstallaties in 
basisschool De Sleutelbloem in 
Brecht en basisschool Klavertje Drie 
in Overbroek, isolatie van dak en 
gevels van het gemeentemagazijn… 
Deze investeringen worden de 
komende jaren verdergezet. We 
hebben ons doel reeds bijgesteld 
en willen het energieverbruik tegen 
2030 halveren.

Heb je al gehoord van de 
energielening? Tegen een goedkope 
rente kan je geld lenen voor 
energiebesparende werken. De 
afbetaling kan je doen met de winst 
die je doet op de energiefactuur.

Weet je niet waar je moet beginnen 
te renoveren? Vraag dan een 
Energieaudit aan bij Igean. Hiermee 
wordt het besparingspotentieel van 
je woning in kaart gebracht.

’t Centrum in Sint-Lenaarts wordt 
een energieneutrale nieuwbouw.

Ga je zelf bouwen? Bouw 
voor de toekomst en zet een 
energieneutrale woning.

We investeren in hernieuwbare 
energie: waar mogelijk werden 
op alle gemeentelijke gebouwen 
zonnepanelen geplaatst.

Zelf kan je meedoen met de 
groepsaankoop zonnepanelen, 
georganiseerd door de provincie. Op 
de zonnekaart (www.energiesparen.
be/zonnekaart) kan je bekijken of je 
dak geschikt is voor zonnepanelen.

Ons elektriciteitsverbruik bestaat 
al sinds 2012 uit 100% groene 
stroom.

Ook hiervoor organiseert de 
provincie een groepsaankoop 
voor particulieren én bedrijven, 
inschrijven kan nog tot 11 oktober 
via www.samengaanwegroener.be.

WAT DOET DE GEMEENTE? WAT KAN JE ZELF DOEN? 
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© Paul Mertens

Wat zijn de toekomstplannen, welke acties staan nog op 
de agenda om de doelstelling te halen?
Peter: “De komende maanden zetten we in op een daling 
van jouw eigen energieverbruik! We organiseren energie-
audits voor particulieren en voor landbouwbedrijven. 
Wist je dat in onze gemeente al onze woningen samen 
verantwoordelijk zijn voor 35% van het energieverbruik? 
Onnodig om te vertellen dat hier nog heel wat 
besparingspotentieel zit. We willen dit graag in kaart 
brengen en doen een oproep aan jou om je in te schrijven 
voor een energie-audit van je woning. Hieraan gekoppeld 
organiseren we ook een samenaankoop dakisolatie.”

Ook de landbouwsector in Brecht staat voor een groot 
aandeel in het energieverbruik in onze gemeente, wordt 
met hen ook naar een manier gezocht om dit te laten 
dalen? 
Peter: “De landbouw staat in voor zo’n 10% van het 
energieverbruik in onze gemeente. We nodigen binnenkort 
alle landbouwers persoonlijk uit voor een energieborrel. Het 
programma omvat verschillende agendapunten, maar we 
kunnen alvast verklappen dat we ook voor hen een aanbod 
van energie-audits hebben die we daar zullen toelichten. 
Landbouwbedrijven hebben natuurlijk een zeer specifiek 
energieverbruik, dus hebben we voor hen echte specialisten 
gecontacteerd om dit in kaart te brengen.”

Welke uitdagingen op vlak van het klimaat staan de 
gemeente Brecht de komende jaren nog te wachten? 
Peter: “De uitdagingen zijn nog groot, we plannen nog 
belangrijke investeringen, maar we hebben toch vooral 
een samenwerking nodig tussen overheid, inwoners, 
verenigingen en bedrijven om deze doelstellingen te 
bereiken. Enkele uitdagingen waar we zeker nog aan zullen 
werken: 
• het aantal gereden kilometers met auto’s en 
vrachtwagens moet naar beneden;
• onze gebouwen moeten energieneutraal worden;
• we moeten bewuster consumeren, op zoek gaan naar 
meer duurzame producten.
Als iedereen zijn steentje bijdraagt en zich mee engageert 
voor ons klimaat, kunnen we samen onze doelstellingen 
behalen!“ 

Stop met Klagen
Eco comedy met 
Steven Vromman

Beter bekend als de ‘Low Impact Man’ 
geeft Steven Vromman al jaren het goede 
voorbeeld hoe we zelf iets kunnen doen om 
het klimaat te redden. Met zijn nieuwe show 
zet hij ons via de lach aan tot nadenken over 
onze planeet en onze levenswijze. Deze 
boeiende avond wordt georganiseerd door de 
milieuraad van Brecht in samenwerking met 
KWB Sint-Job en Natuurpunt.

do. 23 november 2017 om 20.00 uur
Basisschool Maria Middelares, Hogebaan 2
Inkom gratis, reserveren via info@kwbsintjob.be

  particulier en commercieel vervoer 35,65%

  landbouw 9,59%

  industrie (niet-ETS) 6,55%

  huishoudens 35,03%

  openbaar vervoer 1,34%

  tertiair 10,78%

  gemeentediensten 1,06%

INFO Dienst duurzaamheid en milieu,  
Peter Budts, Gemeentepark 1, 03 660 25 50  
of peter.budts@brecht.be 
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BEKNOPT

JE BENT GEWAARSCHUWD  
ALS JE EEN ROOKMELDER 
PLAATST
Er sterven jaarlijks te veel mensen bij woningbranden. Vooral rook is 
dodelijk. Het is donker en snel, het is giftig en heet. Rook verdooft je. 
Rookmelders detecteren de rook en meestal nog voor je er zelf iets 
van merkt. Het luide waarschuwingssignaal maakt je op tijd wakker. 
Zorg ervoor dat ook jouw woning goed beschermd is en koop een 
rookmelder aan.

Het gemeentebestuur biedt nu een optische rookmelder aan van 
gegarandeerde kwaliteit voor 16 euro. Elke rookmelder bevat een 
dubbelzijdige klever zodat boren in het plafond niet hoeft en is 
voorzien van een batterij met een levensduur van 10 jaar. Wie 
de registratiekaart invult en zonder portokosten terugstuurt naar 
Stichting Brandwonden kan rekenen op de garantie van 10 jaar en 
kan bij defect makkelijk de rookmelder omwisselen.

Je koopt rookmelders tijdens de openingsuren bij het onthaal in het 
gemeentehuis. Niet alleen hang jij tegen een betaalbare prijs een 
kwalitatief toestel op, je steunt ook het goede doel van Stichting 
Brandwonden (www.stichtingbrandwonden.be).

Wist je trouwens dat wie een woning verhuurt, verplicht is om 
minstens op elke bouwlaag een optische rookmelder te plaatsen?

INFO Woonloket, Gemeentepark 1, 03 660 25 50 of anya.hoefnagels@brecht.be

WIN WIN WIN 
Zin in een ontspannen avondje uit? Op vrijdag 27 
oktober is Annemie Struyf te gast in GC Brecht 

(meer info zie blz.22) De cultuurdienst geeft 3x 2 
tickets weg voor haar voorstelling  ‘La vie en rose’.

Stuur het antwoord op onderstaande vraag vóór 13 
oktober naar cultuurdienst@brecht.be. De winnaars 

worden persoonlijk verwittigd. 

Naar welk land verhuisde  
Annemie Struyf een jaar lang?

BRECHT IS EEN 
OCTOPUSGEMEENTE

Het Octopusplan is een 
organisatie die ijvert voor 
duurzaam woon-schoolverkeer 
en kindvriendelijke 
schoolomgevingen. 

Brecht draagt deze 
doelstellingen hoog in het 
vaandel en sloot zich recent aan 
als Octopusgemeente. Naast het 
onderschrijven van de Octopus 
doelstellingen, betekent het 
dat alle basisscholen op 
het grondgebied een gratis 
lidmaatschap 2017-2018 
(Octopusschool) aangeboden 
krijgen. Octopusscholen 
ontvangen onder meer een 
mooie materialenkit voor de 
organisatie van de Strapdag, 
FLITS en Parkour, toegang tot 
een digitaal leerplatform voor 
verkeerseducatie en kortingen 
op materialen en activiteiten. 

Om het engagement naar 
de toekomst te bestendigen, 
ondertekent Brecht in 
oktober het Octopuscharter 
waarin engagementen op 
vlak van kindvriendelijke 
schoolomgevingen en duurzaam 
woon-schoolverkeer staan 
omschreven. 

INFO Dienst welzijn, Gemeentepark 1, 
03 660 25 50 of www.octopusplan.info
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Brechtenaren 
sporten veilig 
 
Niet in een sportclub, maar 
wel sportief? Hou je conditie, 
en die van je gezin, veilig op 
peil. De gemeente Brecht biedt 
samen met Zeker Sporten en ISB 
voordelige sportpakketten met 
verzekering aan waarmee je met 
een gerust gevoel jouw favoriete 
sportactiviteiten beoefent in je 
vrije tijd. 

6 redenen waarom Brechtenaren 
veilig sporten en zich verzekeren

• Voor 20 euro per jaar krijg je 
een individuele sportverzekering 
met bijhorende sportieve tips 
en advies. Schrijf je met het hele 
gezin in? Dan betaal je 35 euro 
per jaar;

• elke week krijg je een vakkundige 
motivatietip op je afgevuurd. 
Slimme training, energieke 
voeding, nieuwe trends,… je bent 
van alles op de hoogte;

• je mutualiteit betaalt je 
sportpakket gedeeltelijk of 
volledig terug;

• je bent 24u/24u, 7d/7d en 
overal ter wereld verzekerd 
voor wandelen, joggen, 
fietsen, zwemmen, fitnessen, 
rolschaatsen en yoga;

• je krijgt een cadeaubon van 6 
euro bij Decathlon;

• binnenkort is er ook een Fit-
To-Sport-Pas beschikbaar 
als je intekent. Deze pas 
geeft noodzakelijke info 
voor deelnames aan diverse 
wedstrijden en evenementen. 

Brecht viert dit jaar 40 
jaar fusie, dat las je al 
in onze vorige edities 
van BrechtsNieuws. 
Ook de voorbije 
maanden vonden er 
enkele activiteiten 
plaats binnen deze 
viering. Je leest er hier 
meer over! 

Speelplein verwelkomt meer dan 2960 kinderen
Het was een topzomer voor onze speelpleinwerking. Gemiddeld kwamen 
er dagelijks zo’n 107 kinderen spelen op de terreinen van Kristus Koning. 
Al op 9 augustus 2017 (na enkele weken) bereikte het speelplein de kaap 
van 2960 kinderen, ook de postcode van onze gemeente. Dat werd, in het 
kader van 40 jaar fusie, gevierd met een bijzondere speelpleindag met vijf 
springkastelen, een grote draaimolen, een reuzengrote tafelvoetbal,…

Fietszoektocht doorkruist alle deelgemeente
Ook de jaarlijkse fietszoektocht van toerisme Brecht stond dit jaar in teken 
van 40 jaar fusie. Talrijke fietsers gingen onderweg op zoek naar foto’s en 
antwoorden op vragen en raadsels over de fusie. 

2960 gezond – Martine Prenen komt naar Brecht 
Brecht is een ‘gezonde 
gemeente’, daar streven 
we naar. In 2017 stond en 
staat gezondheid extra in 
de kijker tijdens de 40ste 
verjaardag van de fusie. 
Daarom komt Martine Prenen, 
gezondheidscoach en auteur, 
naar Brecht op donderdag 
23 november 2017. Martine: 
“Voeding is meer dan je buik 
vullen, het is je lijf sterk en 
energiek maken. Er zijn zoveel 
welles /nietes-sen dat je 
soms door het bos de bomen 
niet meer ziet. Maar écht: 
Lekker en gezond koken hoeft 
helemaal niet ingewikkeld te 
zijn.” 

Er komen dit najaar trouwens nog twee straffe madammen naar Brecht: 
Annemie Struyf – La vie en rose (vrijdag 27 oktober 2017) en Anne 
Cornut – Mama van vijf (dinsdag 10 oktober).  
Meer info op www.gcbrecht.be. 

INTERESSE EN ONLINE  
INTEKENEN OP DIT AANBOD?
Surf naar www.zekersporten.be/brecht
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SPORTMAN VAN BRECHT  
AAN HET WOORD

“Ervaring is super belangrijk om aan de top te geraken”

‘Sportman van Brecht’: met die titel gaat de 
22-jarige Brechtse zeiler William De Smet 
dit jaar door het leven. De sportdienst zoekt 
opnieuw naar sportkampioenen die deze 
titel (en tal van andere titels) verdienen. Het 
moment om de huidige sportman eens in de 
kijker te zetten en beter te leren kennen. 

William, hoe heb je kennis gemaakt met de zeilsport? 
William: “Toen ik 6 jaar was, kocht mijn vader voor mijn 
broer en mij een optimist (eenmansjeugdzeilboot). 
Heel af en toe ging ik daarmee zeilen. Rond mijn 10de 
verjaardag schreef ik mij dan in voor 3 zeilkampen. 
Ik werd er uitgenodigd om deel te nemen aan een 
wedstrijd, die ik meteen won. Van het een kwam 
het ander. Ik ging in een team trainen, deed af en toe 
een wedstrijd mee in Nederland en zo rolde ik in de 
zeilsport.”

Ben je professioneel met zeilen bezig? 
William: “Ik ben sinds mijn 16 jaar professioneel met mijn 
sport bezig. Trainen doe ik steeds in het buitenland om 
de omstandigheden te verkennen op de wedstrijdplaats 
en om met buitenlanders te kunnen trainen. Per jaar 

verblijf ik zo’n 250 dagen in het buitenland. 
Ik word nog niet betaald voor 

mijn sport, maar ik word wel 
ondersteund door Sport 

Vlaanderen, federatie 
en mijn sponsors Vinci 

en Flanders Port 
Security. Zonder hen 

zou ik niet kunnen 
sporten op dit 

niveau!”

WILLIAM DE SMET

“Ik vertoefde het voorbije jaar 
250 dagen in het buitenland”

© Sailing Energy
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Komt er veel techniek kijken bij je sport? 
William: “Zeker, om een goede zeiler te zijn, moet je heel veel 
techniek hebben. De weersomstandigheden spelen daarin 
ook een grote rol. Iedere weersconditie vraagt een andere 
techniek, denk maar aan de windsterkte, de windrichting, 
de stabiliteit van de wind, zoet of zout water, de golven, de 
stroming… Tijdens de race kan de wind bijvoorbeeld 10° 
naar links of rechts draaien. Dat heeft dan veel invloed op 
de uitslag van die race. Als zeiler moet je daar op kunnen 
anticiperen, wat zeker niet gemakkelijk is. Ervaring is dan ook 
super belangrijk om aan de top te geraken! De zeilsport gaat 
trouwens ook hand in hand met veel wachten. Als er te weinig 
wind is of de wind is te onstabiel, moeten we uren aan wal of 
op het water wachten.” 

Wat zijn je verwachtingen voor de toekomst? 
William: “Verwachtingen is voor mij niet het juiste woord. Ik 
wil zo ver mogelijk geraken in mijn sport en ik zal er ook alles 
voor doen om dat te realiseren. De Olympische Spelen: dat 
is de reden waarom ik zo veel opofferingen maak. Ik wil een 
medaille winnen!”

Wie is je grote voorbeeld? 
William: “Evi Van Acker is altijd mijn voorbeeld geweest. Het 
was ook een grote eer om samen met haar te mogen trainen. 
Voor de meeste wedstrijden wonen we met het hele team 
in hetzelfde appartement en zo leerde ik ook van haar hoe je 
best naar een wedstrijd toeleeft.”

Vorig jaar won je de prijs sportman van Brecht. Hoe 
belangrijk is zo’n verkiezing voor je?
William: “Voor mij is deze trofee een mooie extra. Ik kreeg 
een diploma, een trofee en gemeentelijke cadeaubonnen. 
Ik waardeer het enorm dat mijn prestaties extra beloond 
worden!”

““De Olympische Spelen: dat is de reden waarom ik zo 
veel opofferingen maak. Ik wil een medaille winnen!”

Word jij de volgende 
sportman of –vrouw?
Jaarlijks zet de gemeente Brecht haar 
sportkampioenen in de bloemetjes. Heb je in 
het jaar 2017 een opmerkelijke sportprestatie 
neergezet of ken je iemand die het verdient 
om gehuldigd te worden, stuur dan zeker een 
kandidatuur binnen! De huldiging van deze 
prestaties en kampioenen gebeurt tijdens 
de Brechtse Kampioenenviering, dit jaar op 
zaterdagavond 24 februari 2018 in sporthal 
De Ring.

We huldigen alle effectieve winnaars van een 
kampioenstitel en alle Brechtenaren die een 
plaats veroverden op het ereschavotje. Naast 
deze (ere)kampioenen worden ook andere 
opmerkelijke sportieve prestaties in overweging 
genomen voor een huldiging. Bovendien 
delen we ook enkele trofeeën uit: sportman, 
sportvrouw, sportbelofte, sportploeg en 
G-sporttrofee. 

De winnaars van deze trofeeën worden rijkelijk 
beloond met een mooie aankoopcheque van de 
gemeente Brecht. Ken jij een persoon of groep 
die het voorbije jaar een knappe sportprestatie 
neerzette en dus een trofee verdient? Vul 
dan uiterlijk op 12 januari 2018 het formulier 
op de website in of neem contact op met de 
sportdienst. 

Info: Sportdienst, Gemeenteplaats 1,  
03 660 28 30 of sportdienst@brecht.be,  
www.sportiefbrecht.be 



"VOORAF NADENKEN OVER 
JE LEVENSEINDE KAN VEEL 
ONNODIG LIJDEN BESPAREN”

Infomoment geeft duidelijkheid over 
vroegtijdige zorgplanning en palliatieve 
zorgen

Sinds een 15-tal jaar bestaat er een wetgeving rond het levenseinde dat 
je de kans geeft om jouw wensen over zorg en levenseinde te bespreken, 
te verduidelijken en op papier te zetten. Dit kadert in de drie wetten over 
palliatieve zorgen, euthanasie en patiëntenrechten uit 2002. Hoewel 
deze wetgeving dus al een hele tijd bestaat, merkt Bart Neefs van 
dienstencenturm Het Sluisken dagelijks in de praktijk dat ze nog niet 
goed ingeburgerd is. Bovendien leven er ook heel wat misverstanden 
rond de geldigheid en toepasbaarheid van de verschillende 
wilsverklaringen. Bart Neefs legt het ons uit. 
  

Bart, een vroegtijdige zorgplanning, de meesten 
onder ons zijn er niet mee bezig. Wat is het juist? 
Bart: “Dat is een proces van continu overleg tussen 
(toekomstige) patiënt en zorgverlener(s). Er wordt dan 
gekeken naar iemands waarden en wensen over zijn of 
haar (toekomstige) palliatieve zorg. En palliatieve zorg, 
dat is de zorg aan het levenseinde. Die waarden en 
wensen worden best ook meegedeeld aan familieleden 
en/of belangrijke naasten. Uiteindelijk kan dit leiden 
tot één of een aantal geschreven wilsverklaringen.”
  
Waarom is vroegtijdige zorgplanning zo belangrijk?  

Bart: “Vaak denken mensen niet of te laat na over 
hun wensen in verband met hun levenseinde. Ze 
praten er ook niet met elkaar over. Daardoor worden 
beslissingen jammer genoeg soms zeer moeilijk om 
nemen. Misschien weet men niet wat moeder of vader 
zou gewild hebben. Misschien weet men het wel, maar 

kan de patiënt het niet meer zeggen, staat er niets op 
papier en willen niet alle zorgverstrekkers mee gaan 
in de vraag. Of komen kinderen onderling niet tot een 
akkoord over wat 'de beste zorg' is. Of moeten mensen 
hele moeilijke beslissingen nemen in de plaats van 
iemand die het niet meer kan zeggen. Wat ook de reden 
is, zo'n situatie kan zwaar wegen rond het bed van de 
palliatieve patiënt.”
 
Een vroegtijdige zorgplanning kan dan een oplossing 
bieden? 
Bart: “Klopt, mensen kunnen - ook vooraf 
- samen met elkaar en/of de arts of andere belangrijke 
zorgverstrekkers bespreken wat ze belangrijk vinden bij 
het levenseinde. Hierdoor kan de zorg zo goed mogelijk 
afgestemd worden op de wensen en behoeften van 
de (toekomstige) patiënt. Dit kan veel onnodig lijden 
besparen en geeft rust. Rust die ruimte geeft om 
kwaliteitsvol te kunnen leven tot het einde.” 
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We horen vaak over neergeschreven wilsverklaringen. Zijn er verschillende 
soorten en hoe kan je zorgen dat je wettelijk in orde bent? 
Bart: “Er zijn inderdaad heel wat verschillende soorten en in onze 
dienstencentra merken we vaak dat er heel wat onduidelijkheid over bestaat. 
Zo leeft vaak het idee dat een wilsverklaring euthanasie ingeroepen kan 
worden bij zowat elke palliatieve situatie. Onze wetgever voorziet dit echter 
enkel als er onomkeerbare coma is. Hierbij vind je een lijstje van de mogelijke 
documenten die je kan invullen. Onderstaande documenten kan je (maar dat 
moet niet) laten registreren bij de gemeente. Dit najaar organiseren we een 
infomoment in Het Sluisken, daar krijg je zeker meer info over onderstaande 
documenten.”

• Negatieve wilsverklaring: hier geef je aan welke medische behandelingen je 
niet meer wenst te ondergaan. 

• Wilsverklaring euthanasie: hier kan je aangeven dat je euthanasie wenst te 
krijgen in geval van een onomkeerbaar coma. Jouw arts zal bepalen wanneer 
een coma onomkeerbaar is. 

• Verklaring voor orgaandonatie: hoewel de wet stelt dat elke Belg 
orgaandonor is na zijn overlijden, worden in de praktijk nooit organen 
weggenomen. Meestal wil men de vraag niet stellen aan de familie. Als 
jij expliciet wél je organen wilt afstaan, is het goed dit vooraf neer te 
schrijven. 

• Verklaring inzake de wijze van teraardebestelling: je schrijft neer hoe jij 
jouw begrafenis of crematie ziet. 

Wat is palliatieve zorg? 
Bart: “Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die niet langer kunnen geholpen 
worden met behandeling gericht op genezing. Het doel van palliatieve zorg is 
dus niet meer om de patiënt te genezen, dat kan niet meer. Het doel is wel om 
de patiënt én zijn omgeving de hoogst mogelijke levenskwaliteit te bieden in het 
laatste deel van het leven. Palliatieve zorg is meer dan het onder controle krijgen 
en houden van pijn en andere ongemakken. Ze heeft even goed aandacht voor 
wat het ongeneeslijk ziek zijn ook psychologisch, sociaal of binnen het gezin / 
directe omgeving teweegbrengt. Eveneens is er aandacht voor spirituele vragen, 
vragen rond de zin van leven en sterven.”

Welke mogelijkheden zijn er rond palliatieve zorg in onze regio? 
Bart: “De organisatie Coda in Wuustwezel heeft een specifieke werking rond 
palliatieve zorg in de ruime betekenis. Ze hebben een dagcentrum, een hospice 
en een thuiszorgequipe. Daarnaast zetten ze volop in op het sensibiliseren en 
informeren van burgers uit de ruime regio."

Infomoment 
vroegtijdige 
zorgplanning / 
palliatieve zorgen 
(CODA)
 
•  woensdag 25 oktober 

2017 

•  14.00 uur in 

•  dienstencentrum Het 
Sluisken 

•  Spreker: Rigo Verhaert, 
algemeen coördinator 
Coda, palliatieve zorg

"Palliatieve zorg is alles wat nog gedaan moet worden 
als men denkt dat er niets meer gedaan kan worden."

(Cicely Saunders, grondlegster van de palliatieve zorg)

Op het infomoment op 
woensdag 25 oktober in het 
Sluisken zal Rigo Verhaert de 
werking van Coda duidelijk 
toelichten en info geven over 
de wetgeving en vroegtijdige 
zorgplanning. Verder zijn 
afscheid nemen en rouwen 
onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Na het overlijden 
van een dierbare start het 
rouwproces dat verschillende 
stadia doorloopt. Iedereen 
doorloopt dezelfde stadia, 
maar beleeft ze op een 
andere manier in tijd 
en gevoel. Later dit jaar 
organiseren we nog een 
infomoment over rouwen en 
hoe het verder moet na het 
afscheid nemen. Susi Auth, 
psychologe bij Coda, zal daar 
komen spreken. 



BEKNOPT

14

Wie nomineer jij voor de 
Brechtse cultuurprijs?
Was je de afgelopen 2 jaar verbaasd, verbluft of verrast door cultuur in 
Brecht? Voor de Brechtse Cultuurprijs 2018 zoekt gemeente Brecht dé 
wereldkunstenaar, dé meest uitmuntende cultuuractor, dé toporganisatie, 
dé meest succesvolle vereniging … van de voorbije twee jaar. 

Nieuw! De cultuurprijs van het publiek
Het staat iedereen vrij om een persoon of organisatie te nomineren. 
Daarom lanceren we ook de oproep aan alle inwoners om te helpen 
zoeken. Ken je een culturele activiteit, een persoon, vereniging of artistieke 
voorstelling die deze erkenning verdient? Of verdient jouw vereniging zelf 
een pluim? Nomineer die dan zeker voor de cultuurprijs van 2018.
Onze gemeente reikt vanaf deze editie twee Brechtse Cultuurprijzen uit: de 
cultuurprijs van de jury én een publieksprijs. Op de gemeentelijke website 
vind je het volledige reglement.

Van longlist naar shortlist
Na de deadline voor kandidaatsstelling op 20 oktober stelt de cultuurdienst 
een longlist samen. De cultuurraad en een vakjury distilleert hieruit 
vervolgens een shortlist die we in december wordt bekendgemaakt.
Dan is het opnieuw aan àlle inwoners van Brecht om hun stem te 
laten gelden, deze keer online. Hierover volgt later nog uitgebreidere 
communicatie.

Vrienden van Leonardus
In 2016 mochten ‘Vrienden van Leonardus’ de cultuurprijs aan 
hun palmares toevoegen. Vrienden van Leonardus houden de 
Leonardusprocessie springlevend. Maar niet alleen de verjongingscultuur 
was een argument om hen met de cultuurprijs te belonen, ook het feit dat 
dit deel uitmaakt van de dorpscultuur was een doorslaggevende factor.

Praktisch 
Een kandidaat nomineren kan eenvoudigweg door het formulier op 
www.brecht.be/cultuurprijs in te vullen en in te dienen bij de dienst cultuur, 
Gemeenteplaats 1, tegen ten laatste 20 oktober 2017.

Oproep

INFO Cultuurdienst, Gemeenteplaats 1, 03 660 28 30 of mariegeysen@brecht.be

Nieuwe 
rijopleiding 
vanaf oktober 
Na het rijexamen wordt ook de 
rijopleiding vernieuwd vanaf 1 
oktober 2017. De wijzigingen: 

• Een oefenperiode van minimum 
9 maanden, de oefenperiode 
start zodra je je voorlopig 
rijbewijs afhaalt.

• Een vormingsmoment voor 
begeleiders: ook de ouders 
moeten naar de les. Wie zoon 
of dochter wil leren rijden, 
moet voortaan verplicht een 
vormingsmoment volgen.

• Het terugkommoment: wie zijn 
rijbewijs heeft gehaald, moet 
zes tot negen maanden daarna 
opnieuw naar het examencentrum 
om - in theorie en praktijk - te 
bewijzen dat hij of zij het rijbewijs 
weldegelijk waard is. 

DE RIJOPLEIDING 
VERANDERT
CHECK RIJBEWIJZER.BE

Meer weten over de nieuwe rijopleiding?
Ontdek wat er verandert op rijbewijzer.be.  

Je vindt er alle actuele informatie over de nieuwe 
rijopleiding op maat van de leerling en begeleider(s).

 DE NIEUWE RIJOPLEIDING 
De rijopleiding verandert in de loop van  

2017 stap voor stap, zodat je als beginnende  
bestuurder beter gewapend bent tegen  

de risico’s van de weg.

Maar hoe begin je daar nu juist aan?
De Rijbewijzer app en het handboek onder- 

steunen je (en je begeleider) tijdens je oefen- 
periode. Het zorgt voor een stapsgewijze  

opbouw en concrete oefeningen. 

Ga aan de slag met het handboek of download 
de gratis app om je oefenritten te registreren. 

VSV • Stationsstraat 110 • 2800 Mechelen

INFO www.rijbewijzer.be



Wie kan deelnemen?
Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen elke 2 jaar gratis een 
screeningsmammografie laten nemen in een mammografische 
eenheid. Dit kan met de tweejaarlijkse uitnodiging van het Centrum 
voor Kankeropsporing (CvKO) of met een voorschrift van de huisarts of 
gynaecoloog. Het bevolkingsonderzoek richt zich tot vrouwen zonder 
klachten en zonder sterk verhoogd risico op borstkanker.

Herhalen is noodzakelijk
Elk onderzoek toont de toestand op dat moment. Het is belangrijk om 
een screeningsmammografie om de 2 jaar te herhalen. De nieuwe 
screeningsmammografieën worden telkens vergeleken met de vorige. 
Laat je dus onderzoeken als je de uitnodiging in je brievenbus krijgt.

Gezond leven helpt kanker voorkomen
Gezond leven kan je helpen beschermen tegen kanker, maar ook voor 
de preventie van hart- en vaatziekten en diabetes is een gezonde 
levensstijl belangrijk. Enkele tips: rook niet, eet gezond en gevarieerd, 
drink niet te veel alcohol, beweeg voldoende en zorg voor een goed 
lichaamsgewicht.

Heb je vragen over vroege opsporing van borstkanker?  
Contacteer je huisarts of gynaecoloog.

Bibliotheek viert digitale week 
De Digitale Week, van 21 tot en met 28 oktober 2017, is een jaarlijkse campagne 
om mensen digitale vaardigheden bij te brengen en te laten genieten van de 
mogelijkheden van digitale cultuur. Daarom organiseert de bib op 25 oktober 
2017 diverse workshops. Kinderen kunnen deelnemen aan één van de unieke 
workshops op de digitale kidsdag in de bib. Ook volwassen kunnen proeven van 
de digitale mogelijkheden. Meer info over de activiteiten vind je achteraan in de 
UiT-kalender op blz. 22.
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INFO www.bevolkingsonderzoek.be of gratis nummer 0800 60 160

BEVOLKINGSONDERZOEK 
BORSTKANKER: WAT EN HOE?

Vrijwilligers 
gezocht om 
voor te lezen 
in de bib
De bibliotheek van Brecht is op 
zoek naar enkele enthousiaste 
vrijwilligers die één keer per maand 
één uur willen komen voorlezen 
aan een groepje kinderen. 

WAT? Je leest een verhaal voor en 
nadien begeleid je de kinderen bij 
een activiteit

WANNEER? Vanaf oktober 2017  
(op woensdag)

WAAR? In de bibliotheek van 
Brecht (Mudaeusstraat 9)

WIJ BIEDEN:

• een fijn engagement dat bij jou 
past;

• fijne collega’s om mee samen te 
werken;

• verzekering burgerlijke aanspra-
kelijkheid en lichamelijke onge-
vallen tijdens je werkzaamheden.

Lijkt dit iets voor jou? Stel je 
kandidaat door contact op te nemen 
met Annemie Smits via info@
bibliotheekbrecht.be of  
03 330 12 80.
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NET GEMIST

De speurtocht naar de schatkist van Vlieg 
was een succes. Maar liefst 191 speurders 

namen deel en vonden een echte schat. 

Sinds enkele jaren staat Feeest in het park met 
stip in de agenda genoteerd bij ouders met 

jonge kinderen. Dit hip, bizar en nostalgisch 
Feeeest was opnieuw geweldig geslaagd! 

23 
JUNI
2017

01/07 
31/08
2017

Benieuwd  naar meer foto's?  Kijk op  www.brecht.be/netgemist.

08  
JULI
2017

1350 sportievelingen maakten van de Stratenloop van 
Brecht een succes! Bedankt aan alle deelnemers!

Brecht, jullie waren weer geweldig.  
Tot volgend jaar voor de 21ste editie van de 
Parkhappening!

MA-
AVOND 

JULI
2017
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30 
AUG
2017

T-Day, het tienerfestival, vond dit jaar plaats 
op een gloednieuwe locatie: ons Brechtse 

gemeentepark. En dat stond op zijn kop! 
Zo’n 1.500 tieners genoten van tal van hippe 

activiteiten én een optreden van Jebroer. 

De diensten toerisme van Beerse, Brecht 
en Rijkevorsel organiseerden samen met de 
Brechtse Yachtclub deze zomer een unieke 
wandeltocht in de natuurgebieden Blakheide, 
Eksterheide en De Leeuwerk waarbij je het eerste 
deel van het traject al varend over het kanaal 
Dessel-Schoten kon afleggen.

06 
AUG
2017

Alle Brechtse wielerclubs (13 clubs die samen 
goed zijn voor ongeveer een 800-tal fietsende 
leden) komen jaarlijks samen tijdens de 
Brechtse Fietshappening voor een gezamenlijke 
vriendschappelijke trainingsrit.

10 
SEPT
2017
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Worden zwemlessen terugbetaald? 

Nee, zwemlessen, zwemschool en lidgelden van zwemver-
enigingen komen niet in aanmerking voor de terugbetaling.

Brechtse inwoners kunnen wel een terugbetaling van 20% 
aanvragen voor het frequent gebruik van buitengemeentelijke 
zwembadinfrastructuur. De terugbetaling gebeurt op basis 
van het aankoopbewijs van je abonnement of beurtenkaart. 
De terugbetaling is enkel van toepassing op beurtenkaarten en 
abonnementen voor inkomgelden voor het zwembadgebruik, die 
worden vermeld in het reglement. 

VRAGEN VAN DE
inwoners

Bromfiets 
nog niet 
ingeschreven?  
Sinds eind 2015 moeten alle 
bromfietsen, en ook drie- en 
vierwielers die hoogstens 
45 kilometer per uur halen, 
ingeschreven zijn in België. Voor 
bromfietsen die vóór 31 maart 
2014 werden gekocht, is er een 
overgangsperiode die loopt tot  
10 december dit jaar. Schrijf hem 
dus in voor die datum!

De inschrijvingsprocedure verloopt 
in twee stappen. Eerst moet je als 
eigenaar het voertuig bij Bpost 
laten registreren op basis van het 
gelijkvormigheidsattest. Je krijgt 
dan een inschrijvingsformulier 
waarmee je via de verzekeraar een 
nummerplaat kan aanvragen. De 
procedure kost 42 euro. 
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INFO Sportdienst Brecht, Gemeenteplaats 1, 03 660 28 30 of  
www.brecht.be/vrije-tijd/sport/subsidies/terugbetaling-zwembadgebruik

Dag van de onthaalouder 
Dag in dag uit zorgen tal van onthaalouders voor een warme en 
kwaliteitsvolle opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar, sommige 
onthaalouders vangen nog kinderen op tot de leeftijd van 12 jaar. Om hen 
te bedanken voor hun hartverwarmende inzet, vieren we op donderdag 
12 oktober de ‘Dag van de Onthaalouder’. Op die dag versieren 
onthaalouders hun opvang met vlaggetjes. 

Zoek je nog een plekje voor de opvang van je kind? Of lijkt onthaalouder 
worden wel iets voor jou? Meld je aan op onderstaand telefoonnummer. 

INFO Landelijke Kinderopvang, 070 24 60 41
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IN BRECHT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

William Boeva

06 
OKTOBER

vrijdag

Na zijn eerste succesvoorstelling 
Megalomaan, ging het leven van 
William als één grote rollercoaster: 
nu en dan stevig over de kop, 
onverwachte bochten en hier en 
daar het occasionele kotsplekje. Nu 
de rit voorbij is en Boeva weer met 
beide voeten op de grond staat, blijft 
er een onbehaaglijk gevoel in de 
maag over. Waarderen de mensen 
hem nu om wie hij echt is? Of om 
wat hij doet? Of omdat het moet?

UUR om 20.15 uur
PRIJS € 14,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

Boerkeskermis
Vrijdag: kaartavond slagen halen. Vanaf 
zatermiddag verse mosselen, ook om 
mee te nemen en 's avonds jeugdbal. 
Maandag: Golden Oldies fuif.

DATUM  vr. 29/09, za. 30/09 en ma. 02/10
LOCATIE Tent Hoogstraatsebaan 79
CONTACT Boerkes, 0474 31 45 73

Veldtoertocht
Veldtoertocht door rustige velden en 
boswegen. Technisch gedeelte aan 
Drieboomkesberg. Afstanden tussen 15 
en 45 km. 

DATUM  zo. 01/10/17 
UUR  van 08.00 tot 10.30 uur
PRIJS  € 3,00
LOCATIE Vertrek kantine KFC Sint-Lenaarts, 
Houtstraat 4A
CONTACT WTC De Durvers, 
eddyclaessens2@telenet.be

Zondags gezinsontbijt
De Gezinsbonden van Brecht, Sint-
Lenaarts en Sint-Job-in-'t-Goor 
organiseren samen een gezond ontbijt. 

DATUM zo. 01/10/17
UUR  van 09.00 tot 12.00 uur
PRIJS  € 5,00 (per persoon), € 15,00 (per  
gezin)
LOCATIE gbs De Schakel, Kerkstraat 1
CONTACT  Gezinsbonden, 0474 64 86 30

Voorlezen in de bib
In de bibliotheek van Brecht en Sint-Job-
in-'t-Goor worden leuke en spannende 
verhalen voorgelezen. Elke keer wordt 
er een toffe activiteit voorzien die bij het 
boek past. (tweewekelijks op woensdag)

DATUM  van 04/10 tot 18/04
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 of  
info@bibliotheekbrecht.be

Pedaalriddertocht -  
veldtoertocht

Veldtoertocht van 15, 25 of 45 km door 
bos en veld. Het parcours is voor 85% 
onverhard en loopt doorheen de Brechtse 
heide.

DATUM  za. 07/10/17
UUR  van 08.30 tot 13.30 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE Vertrek KFC Sint-Job, Sportveldlaan 1
CONTACT Sint-Jobse Pedaalridders,  
www.sprclub.be

Dag van de Landbouw  
Overbroek

Opendeur bij vleeskippenbedrijf Marc 
en Kris Van Looveren - Van Dijck 
met boerenmarkt, kinderanimatie, 
fotozoektocht en pompoenwedstrijd 
(1ste prijs: helikoptervlucht). 

DATUM  zo. 08/10/17
UUR  vanaf 11.00 uur
LOCATIE Brasschaatbaan 39 c
CONTACT Landelijke gilde Overbroek,  
KLJ Overbroek en KVLV Overbroek

Vers Geperst
Kennismaking met het aanbod van 
het Davidsfonds en mogelijkheid tot 
inschrijven en/of hernieuwen van het 
lidmaatschap. In een aangename sfeer 
en bij het genieten van een drankje kan 
het aanbod van boeken en cd's rustig 
bekeken worden.

DATUM  zo. 08/10/17
UUR  van 12.30 tot 17.00 uur
LOCATIE VBS Maria Middelares, Hogebaan 2
CONTACT Davidsfonds Sint-Job-in-'t-Goor, 
www.davidsfonds.be

Workshop Word Blogger
Anne is een 33-jarige mama van 
vijf kinderen en is de bekendste 
mamablogster van Vlaanderen met 
meer dan 10.000 bezoekers per dag. 
Ze werkt fulltime en wil op haar 
blog inkijk geven in haar drukke en 
kleurrijke leventje. In deze workshop 
bekijkt ze met jullie hoe je aan een 

Buitengewoon Gewoon:  
De Zoo

Met de trein naar De Zoo van 
Antwerpen, voor Brechtse kinderen 
en jongeren van 5 tot 30 jaar met een 
beperking.

DATUM za. 07/10/17
UUR  van 08.30 tot 17.00 uur
PRIJS  € 1,50
LOCATIE Station Noorderkempen, 
Oudaenstraat
CONTACT  Jeugddienst Brecht, 03 660 28 30 
of jeugddienst@brecht.be
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IN BRECHT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jongerenkoor Akkoord, Psallité, 
Leonarduskoor, De Vélo

14 
OKTOBER

zaterdag

Een feestelijk concert met koren uit Sint-Lenaarts, Sint-Job-in-‘t-Goor en Brussel, 
naar aanleiding van de Werelddag van verzet tegen armoede. De prachtige Leonar-
duskerk van Sint-Lenaarts is het decor voor deze unieke avond. Het Brusselse koor 
De Vélo brengt mensen samen vanuit alle windstreken, rond een gemeenschap-
pelijk artistiek project. Daklozen, vluchtelingen, tienermoeders, ex-verslaafden, 
nieuwe Belgen, bijna Belgen, mensen met baggage en een etiket worden verenigd in 
een klein hecht koor dat uit volle borst hun eigen broze verhalen zingt en vertelt. In 
samenwerking met De Kar, De Schakel, Het Davidsfonds, KWB & De Gezinsbond.

UUR om 20.15 uur
PRIJS € 5,00
LOCATIE Sint-Leonarduskerk, 
Dorpstraat 26
CONTACT  Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

blog begint. Ze bespreekt de praktische 
kant en de systemen om een blog op 
te starten, maar ze heeft het uiteraard 
ook over de inhoudelijke kant. 

DATUM  di. 10/10/17
UUR  van 19.30 tot 22.00 uur
PRIJS  € 6,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

Yevgueni: Tijd is alles  
(try-out)

Wie Yevgueni een beetje kent, weet 
dat het geen filosofische praatbarak 
wordt. Integendeel, een verrassende 
achtbaanrit met vertragende 
momenten bergop en steile afdalingen 
op topsnelheid. Van ingetogen, 
akoestische pareltjes tot rock ’n roll. 
Want Yevgueni blijft bovenal de 
koning van de hoop en – waar nodig – 
troost. Niet te missen dus. 

DATUM vr. 13/10/17
UUR  vom 20.15 uur
PRIJS  € 16,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

Halloweenwandeling en 
pompoenhappening

Sfeervolle halloweenwandeling met 
vuurspuwers. Weging zwaarste 
pompoenen en verkiezing mooist 
versierde pompoen. Vanaf 21.00 uur 
live muziek.

DATUM za. 14/10/17
UUR  Inschrijven van 18.00 tot 21.00 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE AVEVE, Hoogstraatsebaan 128B
CONTACT  De Vrije Zwaaiers,  
verbraeken@belgacom.net

Wereldwinkeldag
Alle bezoekers kunnen er kennis 
maken met het uitgebreide gamma 
aan fairtradeproducten van Oxfam 
Wereldwinkels. Dit jaar staat koffie 
centraal. Iedereen die een lege 
koffieverpakking van gelijk welk merk 
meebrengt, krijgt in ruil een pakje 
koffie naar keuze uit het koffieaanbod 
van de wereldwinkel!

DATUM za. 14/10/17
UUR  van 10.00 tot 15.00 uur
LOCATIE Oxfam wereldwinkel  
Sint-Job-in-'t-Goor, Kerklei 18
CONTACT  Oxfam wereldwinkel  
Sint-Job-in-'t-Goor, 03 636 23 29

Opendeurdag Okra Brecht
Kom even langs om kennis te maken 
met deze vereniging en hun activiteiten.

DATUM zo. 15/10/17
UUR  van 10.30 tot 17.00 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  OKRA Brecht

Julie Delrue & Frederica  
Del Nero: Vreemde Vogels

Een absurde en ontroerende 
voorstelling in het park. Het publiek 
neemt plaats in een kijkhut voor 

vogelspotters en wacht samen met 
Hannah Havik en Merel Vanneste op de 
komst van een wonderlijk exemplaar.  

DATUM zo. 15/10/17
UUR  om 14.00 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

Digitale fotografie 
Na een kennismaking met de 
basisbegrippen en -handelingen binnen 
digitale fotografie leren we onze foto's 
op de PC te plaatsen. Van daaruit 
kunnen we ze bijwerken en uiteindelijk 
in een mooie presentatie plaatsen. 

DATUM van 16/10 tot 18/12
UUR  om 13.15 uur
PRIJS  € 45,00
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
hetsluisken@ocmwbrecht.be
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zaterdag

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. Fakkels 
en zaklampen zijn niet toegestaan. 
Inschrijven is verplicht.

UUR van 18.30 tot 22.00 uur
PRIJS € 6,00
LOCATIE Ingang bos de Poppelaer, 
Vraagstraat
CONTACT  Toerisme Brecht,  
03 660 28 30 of www.toerismebrecht.be

PRIJS  € 10,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst Brecht, 03 660 28 
30 of www.gcbrecht.be

Portret Tekenen
Wil je graag mensen kunnen tekenen 
en schilderen? Dan is de cursus 
Portretteken iets voor jou. Stap 
voor stap en aan de hand van veel 
voorbeelden en oefeningen, krijg je de 
techniek van het tekenen en schilderen 
van mensen en portretten onder de 
knie! 

DATUM van 17/10/17 tot 18/12/18
UUR  di. van 13.00 tot 15.00 uur, 
wo. van 13.30 tot 15.30 uur
PRIJS  € 25,00 (5-beurtenkaart)
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 
of liesbethvanmenxel@ocmwbrecht.be

Kennismakingsuurtje  
kleuterklas

Kom eens een kijkje nemen in de eerste 
kleuterklas samen met je kindje.

DATUM di. 17/10/17
UUR  van 09.30 tot 10.30 uur
LOCATIE Basisschool In 't Groen, 
Leopoldstraat 15
CONTACT  Basisschool In 't Groen,  
03 313 86 63 of info@bs-intgroen.be

Open uurtje nieuwe kleuters
Kennismakingsmoment voor nieuwe 
kleuters en hun ouders.

DATUM di. 17/10/17
UUR  van 13.45 tot 14.45 uur
LOCATIE School De Zevensprong, Venusstraat 5
CONTACT  School De Zevensprong,  
03 660 07 70 of www.de7sprong.be

Kooklessen voor mannen
De bedoeling is dat er gezamenlijk 
3 gerechten (voor-, hoofdgerecht en 
dessert) worden klaargemaakt per 
avond, om er dan gezellig van te 
genieten, Rond Pasen is er een finale 
avond (met partners),

DATUM Start di. 17/10 (eerste groep) 
Start di. 24/10 (tweede groep)
UUR  om 19.00 uur
PRIJS  € 50,00 (7 lessen)
LOCATIE 't Goorhof, Kerklei 18
CONTACT Gezinsbond Sint-Job-in-'t-Goor, 
www.gezinsbondsintjob.be

Open uurtje nieuwe kleuters
Kennismakingsmoment voor nieuwe 
kleuters en hun ouders.

DATUM wo. 18/10/17
UUR  van 11.00 tot 12.00 uur
LOCATIE Klavertje 3, Sint-Willebrordusstraat 29
CONTACT  School Klavertje 3, 03 660 07 70 
of www.klavertjedrie.be

Wandeling 'Vordenstein'
Begeleide wandeling in domein 
'Vordenstein' in Schoten. 

DATUM wo. 18/10/17
UUR  van 13.30 tot 16.00 uur
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
hetsluisken@ocmwbrecht.be

Boekenverkoop
De bibliotheek van Brecht en Sint-
Job-in-‘t-Goor organiseren een 
boekenverkoop met cd’s en dvd’s tijdens 
de Digitale Week.

DATUM van 21/10 tot 28/10
UUR  Tijdens openingsuren van de bib
LOCATIE Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 
of info@bibliotheekbrecht.be

Workshop ouder & kind: 
Bouwstof (9-109 j)

Speel, experimenteer en bouw aan je 
eigen kunstwerk. Een kruising tussen 
kunst en chemie. Met proefbuis in de 
hand ontdek je hoe je eieren kan laten 
botsen, wat er gebeurt als je zeep in de 
microgolfoven zet en hoe je de kleur 
blauw uit een rode kool kan krijgen. 
Al deze bizarre probeersels komen 
samen in één verrassend bouwwerk. 
We laten ons inspireren door het werk 
van Gerda Steiner en Jörg Lenzlinger. 
Net zoals dit Zwitsers kunstenaarsduo 
laten we een wereld ontstaan uit een 
wildernis van takken, fluorescerende 
blubber, lichtgevende eieren en lange 
wasslierten. 

DATUM zo. 22/10/17
UUR  van 10.00 tot 16.00 uur
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De bibliotheek organiseert tijdens de 
Digitale Week diverse workshops: 

Workshop ‘Proeven van 
programmeren’  
(3de kleuterklas + 1ste leerjaar)              
In deze workshop leren we 
programmeertechnieken met een 
leuke app, programmeren een echte 
robot en maken tovertekeningen! 

Workshop ‘Muziekinstrumenten 
maken met MakeyMakey’  
(2de + 3de + 4de leerjaar)
Tijdens deze workshop gaan we een 
muziekinstrument knutselen en dit 
bespelen via de computer met de 
uitvinderskit MakeyMakey.

Workshop ‘Gekke tekenrobots maken’ 
(5de + 6de leerjaar)
Tijdens deze workshop ga je creatief 
aan de slag en ben je de uitvinder 
en maker van bijvoorbeeld je eigen 
tekenrobot die prachtige tekeningen 
kan maken. Hélemaal zelf! 

Workshop ‘3D-printen’ 
volwassenen (16+)
Tijdens deze workshop maak je 
kennis met 3D-tekenen en ontwerp 
je zelf je figuurtje op de computer.

Inschrijven voor de workshops via 
www.bibliotheekbrecht.be.

UUR van 14.00 tot 16.00 uur 
(Kidsdag) van 19.00 tot 21.00 uur 
(3D-printen volwassenen)
LOCATIE Bibliotheek Brecht, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Bibliotheek Brecht,  
03 330 12 80 of  
info@bibliotheekbrecht.be

Tweedehandsbeurs baby- en 
kinderspulletjes

Verkoop van tweedehands kleding, 
materiaal, speelgoed, fietsen, ... in goede 
staat. In samenwerking met Femma 
Brecht.

DATUM zo. 22/10/17
UUR van 12.00 tot 15.00 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Gezinsbond Brecht en 
Sint-Lenaarts, 0486 05 55 71 of 
moniquedebruynbrecht@hotmail.com

Goed belegd - vegetarisch 
broodbeleg

Ben je uitgekeken op de eeuwige 
boterham met kaas, vlees, choco, 
confituur? Geef je brood een 
vegetarische boost met veel kleur, 
boordevol smaak en een schep 
gezondheid krijg je er gewoon bij! Kom 
gemakkelijke, snelle ideetjes opdoen, 
klaarmaken en proeven, zodat je 
brooddoos een vernieuwende make-
over kan ondergaan (ism Vormingplus 
regio Antwerpen).

DATUM di. 24/10/17
UUR van 14.00 tot 16.30 uur
PRIJS  € 7,00
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18 a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 
of liesbethvanmenxel@ocmwbrecht.be

Opleiding AED
Als 'Hartveilige Gemeente' organiseert 
Brecht (ism het Rode Kruis en de 
gemeentelijke raad gezondheid en 
welzijn) opleidingen ‘reanimeren en 
defibrilleren’.

DATUM di. 24/10/17
UUR van 19.15 tot 22.00 uur
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT  Dienst welzijn Brecht,  
03 660 25 50 of kris.vandijck@brecht.be

  

Infomoment vroegtijdige 
zorgplanning / palliatieve 
zorgen

Op het infomoment zal Rigo Verhaert 
de werking van Coda duidelijk 
toelichten. Verder zijn afscheid nemen 
en rouwen zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. 

DATUM wo. 25/10/17
UUR 14.00 uur
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20  
of hetsluisken@ocmwbrecht.be

Annemie Struyf:  
La vie en rose

Een jaar lang verhuisde Annemie 
Struyf haar werkplek van Brussel naar 
het zuiden van Frankrijk. Middenin 
de natuur, in een onooglijk gehucht in 
de Sud-Ouest. Ze vertelt het verhaal 
van haar ontmoetingen met mensen 
die, net zoals zij, hun ultieme droom 
proberen waar te maken. Jong en oud, 
met of zonder geld, met of zonder 
plan. Het wordt een tocht doorheen de 
vier seizoenen, langs adembenemende 
plekken en betoverende landschappen. 

DATUM vr. 27/10/17
UUR om 20.15 uur
PRIJS  € 9,00 -  € 11,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be
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Pannenkoeken & Zo
Kom in alle rust genieten van een 
lekkere pannenkoek, overheerlijke 
croques, verse soep en dit ten voordele 
van de activiteiten voor personen met 
een beperking.

DATUM  wo. 01/11/17
UUR  van 11.00 tot 17.00 uur
LOCATIE  Parochiezaal Overbroek,  
St. Willebrordusstraat 21
CONTACT KVG Brecht,  
marcelvandyck@skynet.be

Jan De Smet en  
Hans Mortelmans
Jan De Smet is bij het grote publiek 
uiteraard bekend van De Nieuwe 
Snaar. Samen met Hans Mortelmans 
zorgt hij deze avond voor een uniek 
dubbelconcert. 

DATUM  vr. 03/11/17
UUR  om 20.15 uur
PRIJS  € 11,00
LOCATIE  gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

Tentoonstelling 
nieuwe werken
Tentoonstelling van Staf Ghysebrechts 
(schilderijen) en Roos Van Rompaey 
(keramiek).

DATUM van 09/11 tot 15/11/17
UUR  van 13.00 tot 18.00 uur (weekdagen) 
van 11.00 tot 18.00 uur (zaterdag en zondag)
LOCATIE  Oud Klooster, Gasthuisstraat 42
CONTACT Staf Ghysebrechts, 03 636 21 66, 
staf.ghysebrechts@skynet.be

Nieuw 
NU REEDS TICKETS  
VERKRIJGBAAR

Circus Ronaldo: 
Fidelis Fortibus
Danny Ronaldo brengt een 
nieuwe voorstelling over eeuwige 
trouw en oude circustradities. 
‘Fidelis Fortibus’ is een grappige, 
poëtische solo vol nostalgie in een 
prachtig decor. Elke avond kan je gebruik 
maken van een gratis busdienst tussen Brecht en 
Kapellen. De bus zal halt houden aan 't Centrum in 
Sint-Lenaarts, 't Sluisken in Brecht en de Lochtenberg 
in Sint-Job-in-'t-Goor.

UUR om 20.00 uur
PRIJS € 14,00 - € 16,00
LOCATIE Domein van 
Zorgboerderij De Meander, 
Kapellen

CONTACT  Cultuurdienst 
Brecht, 03 660 28 30 of  
www.gcbrecht.be

23, 24, 
25, 26 & 

27/05/18

L & B Band
De L & B band staat voor Walter 
Lathouwers, Bart Barbier en hun 
Band. Tegengesteld qua uiterlijk maar 
muzikaal complementair! In 2015 
startten ze met het schrijven van songs. 
Ze realiseerden zich al snel dat dit 
een succesvol proces was en vonden 
dat ze een platform nodig hadden 
om hun muziek tot bij de mensen te 
brengen. Zo ontstond ‘Lathouwers & 
Barbier Acoustic Experience’ en een 
eerste try out optreden werd gepland 
in februari 2016. De reacties waren zo 
positief dat optredens binnenliepen en 
na enkele maanden hadden ze genoeg 
songs geschreven om er een eerste 
album mee te vullen. Nu komen ze 
met een volledige band hun nummers 
voorstellen.

DATUM za. 28/10/17
UUR van 20.15 tot 23.00 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst Brecht, 03 660 28 
30 of www.gcbrecht.be

Neltocafé
Kom 's morgens genieten van 
een lekker bord spek & ei. In 
de namiddag kan je deelnemen 
aan het sjottersbaktoernooi en 's 
avonds kan je meewandelen in 
onze griezeltocht. De Chiro sluit 
de dag af met een optreden van 
een coverband en de dj speelt zijn 
plaatjes tot in de late uurtjes. 

DATUM zo. 29/10/17
LOCATIE Café Willem Tell, Kerkstraat 2
CONTACT  Chiro Nelto,  
www.chironelto.be

Jeugdactiviteiten  
herfstvakantie

30/10 Rondvlucht boven de 
Antwerpen met bezoek aan 
luchthaven en museum (8-12 j)
31/10 Halloweenknutselen (4-6 j)
3/11 Comics Station Antwerp (6-12 j)

INSCHRIJVEN  
vanaf 2 oktober 2017 om 18.30 uur
CONTACT Jeugddienst, 03 660 28 30 of 
www.jeugdwerkingbrecht.be



Jos Donckers vond zijn roeping bij 
de brandweer al 35 jaar geleden, 
Jos Vrints zet zich intussen zo’n 25 
jaar in als vrijwillige brandweerman. 
Jos Vrints: “In die tijd kwam de 
brandweercommandant Fons Van 
Bavel je thuis nog vragen om in 
het korps te komen.” Jos Donckers 
bevestigt: “Ook bij mij kwam hij aan 
huis. Ik dacht er even over na, kreeg 
een week later een beeper en de 
volgende nacht werd ik opgeroepen 
voor een brand. Dat was verschieten! 
Zo snel gaat het nu niet meer, nieuwe 
brandweerlieden moeten eerst 
enkele proeven afleggen voor ze zich 
bij het korps komen voorstellen en 
eventueel op stage kunnen komen.”

Op al die jaren is er bij de brandweer 
wel meer veranderd, vertellen ze 
allebei. “Toen ik 35 jaar geleden 
bij de brandweer startte, waren 
er drie brandweerwagens,” vertelt 
Jos Donckers, “intussen zijn er, 
voor Brecht en de voorpost Sint-
Job samen zo’n 11 goed uitgeruste 
wagens.”  De brandweer wordt 
trouwens niet enkel opgeroepen voor 
het blussen van brand: “Klopt,” zegt 

Jos Vrints, “we krijgen ook oproepen 
over dieren in nood, opkuisen van de 
rijweg, koeien, varkens of een hond 
in een beerput, mensen bevrijden uit 
voertuigen bij een ongeval,…”

Jos Vrints vertelt hoe een oproep bij 
de brandweer in zijn werk gaat: “Je 
belt de 112 en komt terecht bij de 
hulpcentrale. Zij geven de oproep 
meteen door via de piepers van de 
brandweer en hebben contact met 
iemand van de radiowacht van onze 
brandweer. Brandweerlieden die 
zich als beschikbaar registreerden, 
worden verwittigd en arriveren 
binnen de paar minuten in de 
kazerne. Daar krijgen ze een korte 
toelichting over de aard van de 
oproep en vertrekken zo snel 
mogelijk.” Jos Donckers vertelt 
verder: “In tegenstelling tot vroeger, 
toen ik startte waren we met 
20 brandweermannen, hebben 
we nu een uitgebreid team van 
brandweerlieden en worden we 
niet bij elke oproep verwittigd. We 
zijn opgedeeld in groepen en een 
computersysteem bepaalt wie een 
bericht krijgt. Wie zich afmeldde, 

krijgt geen oproep. Als we in’t 
weekend dus eens een feestje 
hebben, kunnen we gerust een pintje 
drinken.”   

De brandweer van Brecht is 
momenteel nog op zoek naar 6 
vrijwillige brandweerlieden: 4 in 
Sint-Job-in-‘t-Goor en 2 in Brecht. 
Jos Vrints: “Als brandweerman of 
–vrouw kom je terecht in een echt 
team. We hebben bijvoorbeeld 
een feestbestuur dat regelmatig 
gezinsactiviteiten organiseert. Op 
die manier wordt onze band nog 
hechter.” Volgens Jos Donckers 
moet een echte brandweerman of 
–vrouw graag mensen willen helpen 
en in dienst willen staan van de 
gemeenschap. “Ja, brandweerman of 
–vrouw worden, dat moet echt in je 
zitten. Na al die jaren zet ik mijn auto 
nog iedere avond vertrekkensklaar op 
de oprit en liggen mijn kleren naast 
mijn bed zo geordend dat ik ze snel 
aan kan schieten om zo vliegensvlug 
in de kazerne te geraken.” 

Van brandweermannen of –vrouwen wordt wel eens gezegd: dat wordt 
je niet, dat bén je.  Ervaren brandweermannen Jos Donckers en Jos Vrints 
bevestigen dat en vertellen ons hoe ze terechtkwamen bij de brandweer en 
wat de taak inhoudt. De brandweer van Brecht is momenteel trouwens nog 
op zoek naar 6 vrijwillige brandweerlieden.  

Jos Donckers en Jos 
Vrints zijn al jarenlang 
brandweerman  

    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!

INFO Brandweer post Brecht Ambachtslaan 10, 
03 313 97 11, brecht@brandweer.zonerand.be
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