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INFO Dienst lokale economie en landbouw, 
Gemeentepark 1, 03 660 25 65 of  
sabine.vaneester@brecht.be

OPGELET VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN
Het is weer zover: een nieuw schooljaar breekt aan. Honderden kinderen zullen weer dagelijks het traject van huis naar onze 
Brechtse scholen en terug nemen. Let dus goed op voor de kinderen in het verkeer! Onze gemachtigde opzichters staan dit 
jaar ook weer in voor de veiligheid van je (klein)kinderen aan verschillende gevaarlijke oversteekplaatsen.

Wekelijkse markt  
Sint-Job-in-‘t-Goor viert 
20ste verjaardag 
In september bestaat de wekelijkse markt in Sint-Job-in-‘t-Goor 20 jaar… en 
dat wordt gevierd! Wie voldoende stempels verzamelt, maakt kans op één 
van de vier mooie boodschappentrolleys, gevuld met producten van de markt. 

Verzamel 10 stempels
Vanaf woensdag 19 september 2018 krijg je 7 weken lang bij elke 
aankoop op de markt een stempel. Heb je een volle kaart, dat wil zeggen 
10 stempels, dan maak je vier weken na elkaar kans op een mooie 
boodschappentrolley, gevuld met leuke producten van onze markt. Op 
17 oktober wordt de eerste prijs verloot, wie niet won maakt trouwens 
ook de volgende drie weken kans op deze mooie prijs. De laatste winnaar 
trekken we op woensdag 7 november. Om kans te maken, steek je de volle 
spaarkaart (met je naam en contactgegevens) in de urne bij ‘het hart van 
de markt’ (snoepwaren Michielsen). 

Wist je dat…
…de gemeente 20 jaar geleden een enquête uitvoerde om te weten of de handelaars in Sint-

Job-in-‘t-Goor het wel een goed idee vonden om te starten met een wekelijkse markt? 
…de meeste handelaars het een goed idee vonden en de eerste wekelijkse markt in Sint-Job-

in-‘t-Goor dus plaatsvond op woensdag 23 september 1998 in de Brugsstraat? 
…de markt vanaf 6 januari 1999 verplaatst werd naar de Kattenhoflaan omdat het voor de 

handelaars in de Brugstraat niet ideaal was dat de Brugstraat werd afgesloten? 
…het Max Wildiersplein na haar heraanleg de definitieve marktlocatie werd? 
…Leo Fransen (kaas, intussen zijn zoon), Guy Simons (groenten en fruit) en Schot’s 

Vishandel al van dag 1 (20 jaar geleden) paraat staan op de wekelijkse markt? 
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Word jij onze  
nieuwe collega?
1 contractuele arbeid(st)er-groendienst (E1-3) – 38/38u 
(met aanleg van een werfreserve van één jaar)
• Je staat – samen met je collega’s - in voor het algemeen onderhoud 

en de aanleg van openbaar groen;
• je hebt kennis van groenaanleg en groenonderhoud;
• op basis van kennis/ervaring voer je je taken nauwkeurig uit, je hebt 

zin voor verantwoordelijkheid en bent een teamplayer.

1 contractuele arbeid(st)er-duurzaamheid (E1-3) – 38/38u 
(met aanleg van een werfreserve van één jaar)
Je bent, samen met je collega’s, verantwoordelijk voor een net en 
proper Brecht. Dit houdt onder meer in:
• het vegen en onkruidvrij houden van fiets- en voetpaden en goten, 

zowel machinaal als manueel;
• het opruimen van zwerfvuil en sluikstorten en het ledigen van 

straatvuilbakjes;
• ophalen van grofvuil;
• opruimen van straten en pleinen na evenementen.

Je bent iemand die:
• een goede kennis heeft van afval sorteren;
• veilig en nauwkeurig werkt; 
• kan werken met machines die het nodige onderhoud vereisen en je 

werkt vaak op de openbare weg;
• bereid is om occasioneel in het weekend te werken.
 
Praktische info
De infobundels met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en 
aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen bij onderstaande dienst of 
op www.brecht.be. De schriftelijke kandidaturen moeten - samen met 
een cv- toekomen bij het college van burgemeester en schepenen, 
Gemeentepark 1, 2960 Brecht en dit uiterlijk op 11 september 2018 om 
12.00 uur ‘s middags  (of via e-mail naar sollicitaties@brecht.be). Een 
recent uittreksel strafregister (max. 3 maanden oud) moet toekomen 
uiterlijk op 14 september 2018 om 12.00 uur ’s middags.

INFO Personeelsdienst gemeente Brecht, Gemeentepark 1, 03 317 17 72 of  
sollicitaties@brecht.be

OP ZOEK 
NAAR NIEUWE 
JURYLEDEN KJV 
Ieder jaar gaan een hoop jonge 
lezers op zoek naar het beste boek 
dat het afgelopen jaar verschenen 
is, ook wel gekend onder de naam 
Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. 
Wil jij ook graag jurylid worden? Je 
krijgt, per leeftijdscategorie, een lijst 
van acht boeken om te lezen. Heb je 
alle titels gelezen, dan mag je stem-
men door je eigen TOP 8 te maken! 
Inschrijven kan vanaf 1 september 
2018 via de invulformulieren in de 
KJV-map in je bib. 

Leesgroep voor groep 2 van de KJV
De bib van Brecht zorgt voor extra 
ondersteuning door een leesgroep 
aan te bieden voor de KJV-lezers 
van groep 2 (6-8 jaar). Op vijf 
bijeenkomsten worden de boeken 
voorgelezen en besproken, ge-
volgd door een toffe activiteit die 
bij het boek past. 

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

              Brechtse schrijvers
De bibliotheek van Brecht is op zoek naar Brechtse 
schrijvers die graag willen komen vertellen over hun werk. 
Wil jij dat anderen jouw werk leren kennen? Laat het ons 
weten! Wij geven jou tijd én een podium in de bib.      

Gezocht: Wanneer? donderdagavond 25 oktober 2018                                                                         
Hoelang? ongeveer 30 minuten 
Waar? Bibliotheek Brecht (Mudaeusstraat 9)
Inschrijven? tot 30 september 2018 bij bibliotheek Brecht, 
Mudaeusstraat 9, 03 330 12 80, info@bibliotheekbrecht.be 
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INFO Dienst bevolking, gemeentehuis, Gemeentepark 1,  
03 660 25 50 of dienst burgerzaken Sint-Job-in-‘t-Goor,  
Kerklei 2, 03 636 00 44

Op zondag 14 oktober 2018 vinden de gemeenteraads- 
en provincieraadsverkiezingen plaats. De stembureaus 
zijn geopend van 08.00 tot 15.00 uur. 

Stemmen per volmacht
In België is er stemplicht. Indien je niet kan gaan 
stemmen, kan je toch jouw stem uitbrengen door middel 
van een volmacht. Een Belgische kiezer kan alleen aan 
een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een 
niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als 
aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven. De 
volmachtkrijger mag slechts één volmacht hebben. 
Het volmachtformulier kan je bekomen bij de dienst 
bevolking in het gemeentehuis in Brecht of in het 
administratief centrum in Sint-Job-in-‘t-Goor of kan je 
downloaden van www.vlaanderenkiest.be.

Je kan volmacht geven in volgende gevallen: 
• je kan om medische redenen niet zelf gaan stemmen 

(bewijzen met een doktersattest);
• om beroeps- of dienstredenen (attest van de 

werkgever voorleggen);
• jij of een gezinslid met wie je samenwoont, oefent het 

beroep uit van schipper, marktkramer of kermisreiziger 
(attest af te halen bij de dienst bevolking);

• je verblijft in een strafinrichting als gevolg van een 
rechterlijke maatregel (attest van de directie van de 
instelling waar je verblijft);

• jouw geloofsovertuiging staat je niet toe te gaan 
stemmen (attest van de religieuze overheid);

• je bent student en kan om studieredenen niet gaan 
stemmen (attest van de onderwijsinstelling);

• je bent op reis in het buitenland: op vertoon van een 
bewijsstuk (vliegtuigticket, hotelvoucher, …) op de 
dienst bevolking in het gemeentehuis, kan je een “attest 
van tijdelijk verblijf in het buitenland” bekomen. Met 
dit attest, gevoegd bij het volmachtformulier, kan je 
volmacht geven.  

Het volmachtformulier, ingevuld en ondertekend door 
de volmachtgever en de volmachtkrijger, wordt door 
de volmachtkrijger afgegeven samen met één van 
bovenvermelde attesten in het stembureau waar de 
volmachtgever zou moeten gaan stemmen.  

Afwezig
Indien je zelf niet kan gaan stemmen op 14 oktober en je 
kan geen volmacht geven, dan kan je:
• ofwel jouw oproepingskaart met een bewijsstuk van 

jouw reden van afwezigheid laten afgeven op jouw 
stembureau;

• ofwel jouw oproepingskaart met een bewijsstuk 
van je afwezigheid afgeven in het gemeentehuis 
(dienst bevolking), uiterlijk op de donderdag voor de 
verkiezingen. 

Oefenen op de stemcomputer
In onze gemeente wordt elektronisch gestemd. Begin 
oktober kan je op een computer komen oefenen. 
Hierover lees je meer in ons volgend infoblad.  

Nog meer informatie? 
Op de website www.vlaanderenkiest.be vind je alle 
informatie over de komende verkiezingen. Ook het 
volmachtformulier kan je van deze site downloaden. 

VERKIEZINGEN 
afwezigheid met of zonder volmacht

Geen toeslag meer voor betalen met de kaart
Vanaf begin augustus mogen handelaars geen extra kosten meer aanrekenen voor elektronische 
betalingen met de bankkaart, via overschrijving of via domiciliëring. Dit verbod om extra kosten 
aan te rekenen, geldt zowel voor betalen in de winkel als voor betalen op internet. 



10 STAPPEN NAAR EEN GEZOND 
GEVOEL IN 10 DAGEN! 
Als we over gezondheid spreken, denken we vaak aan hoeveel kilometer 
iemand kan lopen of fietsen, welk cijfer de weegschaal aangeeft of hoeveel 
groenten en fruit men dagelijks eet. Nog te weinig komt geestelijke gezondheid 
of psychische kwetsbaarheid aan bod. Nochtans is het streven naar een 
mentaal welbevinden, naast het hebben van een goede fysieke gezondheid, 
één van de belangrijkste wensen van de mens. Geestelijke gezondheid is meer 
dan de afwezigheid van klachten en stoornissen: het gaat om welbevinden 
en optimaal functioneren. Het gaat om veerkracht, het vermogen hebben om 
jezelf aan te passen aan stress en tegenslag.  

Word ‘fit in hoofd’ in 10 stappen
‘Fit in je Hoofd, Goed in je Vel’ is een campagne die de geestelijke gezondheid 
van mensen wil verbeteren door het taboe dat erover bestaat te verminderen, 
het belang ervan onder de aandacht te brengen en inspiratie te bieden voor 
diegene die zelf aan de slag willen gaan. Van 1 tot 10 oktober (10-daagse van 
de Geestelijke Gezondheid) geeft ook de gemeente Brecht extra aandacht aan 
de 10 stappen om je veerkracht te versterken!

Je veerkracht versterken in Brecht
Ben je benieuwd naar de 10 stappen en hoe je hier aan kan werken ? Bekijk het 
volledige overzicht dat Brecht aanbiedt op www.brecht.be/fitinjehoofd. Hier 
alvast 3 stappen die je kunnen inspireren om te komen tot een gezonder en 
gelukkiger leven. 

STAP 4: PROBEER IETS NIEUW 
Schrijf je in voor de lezing ‘Goesting in gezond’ van Njam-gezicht Steffi 
Vertriest en krijg een nieuwe, frisse en originele kijk op gezondheid en voeding. 
Praktisch: donderdag 4 oktober - 20.15 uur - GC Jan vander Noot (info en 
inschrijven: zie www.uitinbrecht.be)

STAP 6: DURF NEE TE ZEGGEN 
Even stilstaan, voelen, ontdekken wat je werkelijk 
belangrijk vindt om daarna stappen te zetten van 
moeten naar willen en mogen. Dat is waar het om 
gaat in de lezing ‘Kom uit je hoofd: doe meer van wat 
er echt belangrijk is’ van Liesbeth Lippens (max. 12 
deelnemers). 
Praktisch: woensdag 10 oktober - 19.15 uur - De Kapel 
(info en inschrijven: zie www.uitinbrecht.be)

STAP 8: DURF HULP TE VRAGEN 
Je bent ouder en vraagt je af wanneer je het goed genoeg doet en of dat dan 
voldoende is? Kom naar de lezing ‘Goed genoeg ouderschap’ van Kathleen Geerts  
en hopelijk krijg je als ouder rust en inzicht dat ‘goed ouderen’ goed genoeg is.
Praktisch: dinsdag 2 oktober - 20.00 uur - GC Jan vander Noot (info en 
inschrijven: zie www.uitinbrecht.be
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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, 
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. Het gaat 
immers niet goed met 
de bijen. Honingbijen 
verdwijnen uit hun korven 
en ook wilde bijen doen het 
zo mogelijk nog slechter. 
Bewaar het hotelletje enkele 
maanden, en hang het op 
een zonnige plaats in je tuin 
voor de komende lente. 

Je kan vanaf 3 september 
tot 31 oktober 2018 
streekeigen haagplanten en 
bijenhotels aankopen tegen 
sterk verlaagde prijs.

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

INFO welzijnscampus Sociaal Huis, Kris Van Dijck, Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20,
kris.vandijck@brecht.be



5

IN BRECHT
 
 
 
 
 

Sint Job Zomert 201801 
SEPT
zaterdag

LOCATIE  Max Wildiersplein
CONTACT  Sint Job Leeft vzw, www.facebook.com\sintjobzomert 

Gratis dorpsfestival met fijne muziek en tal van randactiviteiten: spring-
kastelen, mega-zandbak, Festival Familial, geefplein... Op Festival Familial 
stellen meer dan 30 verenigingen hun activiteiten voor, en allemaal doen ze 
dat met onder andere een leuke actitiveit voor de kinderen. Gratis spullen 
geven én nemen kan op het Geefplein. Dit gezellige initiatief vindt al voor 
de 4de keer plaats. 's Avonds zijn er verschillende optredens van oa Baba 
Yega, Guy Swinnen Band en Okselvocht. Alles wordt professioneel aan 
elkaar gepraat door beatboxer BBG (aka discobar Eugène, aka Ironman...).

Maand van de sportclub
Heel de maand september gooien de 
Brechtse sportclubs hun deuren open. 
Door middel van gratis initiaties, 
demonstraties, kijkdagen enz. kan je 
kennis maken met het sportaanbod. 

DATUM  van 01/09 tot 30/09/2018
LOCATIE Sportclubs van Brecht
CONTACT  Sportdienst Brecht, 03 660 28 30
of www.sportiefbrecht.be

 Do-In Yoga
Heb je behoefte aan meer rust en 
ontspanning in lichaam en geest? Voel 
je stress, druk en vermoeidheid? Do-In 
yoga helpt je op weg om meer rust te 
vinden. 

DATUM  van 05/09 tot 19/12/18
UUR wo. van 18.30 tot 19.30 uur en van 19.45 
tot 20.45 uur
PRIJS  1/2 trimester: € 40,00; volledige 
trimester: € 60,00; losse les: € 9,00; 
kennismakingsles: € 4,00
LOCATIE Welzijnscampus Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT  Do-In Yoga, 0472 23 28 30

Workshop: Boeken kaften 
doe je zo

De bibliotheek van Brecht organiseert 
voor de tweede keer een workshop 
waarin we jou snel en handig je 
schoolboeken leren kaften. Na het 
succes van vorig jaar nodigen we 
opnieuw een bekend tekenaar uit 
om jouw kaftpapier van een leuke en 
unieke tekening te voorzien! Kaftpapier 
wordt voorzien. Je eigen papiertje 
meebrengen mag natuurlijk ook.

DATUM wo. 05/09/18
UUR van 14.00 tot 16.00 uur
LOCATIE Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, 
Kerklei 2
CONTACT  Bibliotheek, 03 330 12 80 of 
 info@bibliotheekbrecht.be

Avond Mountainbike
Je kan kiezen uit drie afstanden (18, 28 
of 38 km). 

DATUM vr. 07/09/18
UUR  van 16.20 tot 20.00 uur
LOCATIE BUSO Kristus Koning, Bethanienlei 5
CONTACT  Kristus Koning Instituut BuSO, 
0494 89 55 11

Vel Kermis
vr. 07/09: Zomerquiz olv Guy Stoffelen. 
za. 08/09: optreden van Katastroof 
zo. 09/09: dansnamiddag met optreden 
van De Melando's 
ma. 10/09: Kaartprijskamp om 13.30 
uur en 's avonds optredens van Filip 
D'Haeze, Dennie Damaro & Dina 
Rodrigues. 
di. 11/09: volksspelen 

DATUM van 07/09 tot 11/09 
LOCATIE Tent aan de wijkschool Klein Veerle
CONTACT  Veerle vrienden 0475 82 08 69

Zumba lessen
Vanaf donderdag 6 september starten 
de zumbalessen op donderdag. 
DATUM van 06/09 tot 20/06/18 
UUR do. van 20.00 tot 22.00 uur
PRIJS  € 30,00 (10 lessen)
LOCATIE gbs De Schakel, Kerkstraat 1
CONTACT Dans je Fit Sint-Lenaarts

Startrepetitie kinder- en 
jongerenkoor AkKOORd

Iedereen is welkom om vrijblijvend te 
proeven van het samenzingen! De Ak-
KOORdjes (9-12 jaar) zingen van 18.00 
tot 19.00 uur, AkKOORd (13-50 jaar) 
zingen van 19.15 tot 21.00 uur.

DATUM  vr. 07/09/18
UUR van 18.00 tot 21.00 uur
LOCATIE gbs De Schakel, Kerkstraat 1
CONTACT Jongerenkoor AkKOORd,  
http://jongerenkoorakkoord.be
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IN BRECHT
Inhuldiging Loopomloop 
Brechtse Heide

De gemeente Brecht heeft samen met 
Sport Vlaanderen een permanente 
loopomloop uitgetekend in de Brechtse 
Heide. We roepen alle sportievelingen 
op om mee het parcours al lopend of 
wandelend te komen verkennen op een 
feestelijke manier! In 3 groepjes (1 km 
wandelen, 6km of 10,5 km joggen), 
gevolgd door een hapje en drankje. 

DATUM zo. 09/09/2018
UUR  van 10.00 tot 12.00 uur 
LOCATIE parking Keyzershoeve, Bergsebaan/
De Vraagstraat
CONTACT  Sportdienst Brecht, 03 660 28 30
of www.sportiefbrecht.be

Zumba light
Je krijgt de meest uiteenlopende 
ritmische bewegingen voorgeschoteld, 
allemaal flexibel aangepast aan het 
niveau van elke unieke deelnemer. 
Inschrijven vanaf 03/09/2018

DATUM vanaf ma. 10/09/2019
UUR  van 13.00 tot 14.00 uur
PRIJS  10 beurten: 50 euro, jaarabonnement: 
130 euro 
LOCATIE Sporthal de Ring, Ambachtslaan 7
CONTACT  www.sportiefbrecht.be 

Gym Stretch
Je krijgt een mix geserveerd met 
verschillende oefeningen om je 
buik, bekkenbodem en rugspieren 
te versterken. Inschrijven vanaf 
03/09/2018. 

DATUM vanaf do. 13/09/2018
UUR  van 11.00 tot 12.00 uur 
PRIJS  10 beurten: 50 euro, jaarabonnement: 
130 euro 
LOCATIE Sporthal de Ring, Ambachtslaan 7
CONTACT  www.sportiefbrecht.be

Bloedinzameling
Meld je vandaag nog als bloeddonor. 
Zo help je mee mensenlevens redden.

DATUM do. 13/09/18
UUR  van 17.30 tot 20.30 uur 
LOCATIE zaal l'Artisjok, Dorpsstraat 48
CONTACT  Rode Kruis Sint-Lenaarts

Vel nakermis
14/09: reuze bingoavond
15/09: 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 14-15/09/18 
LOCATIE Tent aan de wijkschool Klein Veerle
CONTACT  Veerle vrienden 0475 82 08 69

Overbroekkermis
14/09: kinderrommelmarkt, praatcafé 
en optredens Tom en de Helden, DJ 
Gunther D. (tvv Omic)
15/09: Flosjenbal (tvv KLJ)
16/09: Highland Games en optreden 
The True Gods of Sound and Stone (tvv 
Overvoc)
17/09: Volksspelen, Gieterkesbal en 
Kermis Kitch (tvv oud KLJ)

DATUM  14-15-16-17/09/18
LOCATIE Feesttent / parochiezaal Overbroek
CONTACT www.overbroekkermis.be

Dag van de Landbouw
Opendeurdag op de boomkwekerij  
van Peter Ooms met rondleidingen en  
randanimatie voor de kinderen.

DATUM  zo. 16/09/18
UUR van 10.00 tot 18.00 uur
LOCATIE Henxbroekweg 9
CONTACT Landelijke Gilde Brecht, 
tonjansen@telenet.be

Voorlezen in de bib
In de bibliotheek van Brecht en Sint-Job-
in-'t-Goor worden toffe, spannende en 
grappige verhalen voorgelezen. Telkens 
kan je meedoen aan een leuke activiteit 
die bij het thema past. Mama's, papa's, 
oma's, opa's, ... zijn welkom om mee te 
luisteren of kunnen snuisteren in alles 
wat de bib te bieden heeft.

DATUM  wo. 19/09/18
UUR van 14.00 tot 15.00 uur
LOCATIE Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9 
of bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, Kerklei 2
CONTACT  Bibliotheek, 03 330 12 80 of  
info@bibliotheekbrecht.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 
bart.neefs@ocmwbrecht.be

Bloedinzameling
Meld je vandaag nog als bloeddonor. Zo 
help je mee mensenlevens redden.

DATUM  do. 20/09/18
UUR van 17.30 tot 20.30 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Rode Kruis Brecht

Creatieve leesgroep KJV
Ben je tussen 6 en 8 jaar oud? Wil 
je samen met anderen op een leuke 
manier met de boeken van groep 2 van 
de Kinder- en jeugdjury Vlaanderen 
werken? Schrijf je dan zeker in!

DATUM za. 22/09/18
UUR  van 09.00 tot 10.30 uur
LOCATIE Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9
CONTACT Bibliotheek Brecht , 03 330 12 80 
of info@bibliotheekbrecht.be

Macramé plantenhanger
Een interieuraccessoire dat momenteel 
hélemaal hot en happening is? Dat 
moet wel de macramé plantenhanger 
zijn! Je ziet ‘m in vele huizen en in de 
meest uiteenlopende stijlen. Tijdens 
deze workshop leert Eva Gorissen de 
basisknopen van macramé, nadien ga 
je met je zelfgemaakte plantenhanger 
naar huis.

DATUM za. 22/09/18
UUR van 14.00 tot 16.00 uur
PRIJS  € 20,00
LOCATIE Kapel Oude Klooster, Gasthuisstraat 42
CONTACT Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be demerk
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VLOTTENRACE

23 
SEPT
zondag

De Jeugdraad van Brecht organiseert 
opnieuw een vlottenrace. Verschil-
lende groepen/verenigingen nemen 
het tegen elkaar op! De bedoeling 
is om uiteindelijk met een zelfge-
maakt vlot het eerst over de finish te 
komen. 

Je kan een leuke spannende battle 
verwachten die niet enkel de moeite 
zal zijn om te zien, maar ook om aan 
deel te nemen. Voor de veiligheid 
trekken de duikers van de brandweer 
hun duikpakken aan. 

Wat je verder nog verwachten mag: 
drankstandje met ook fairtrade pro-
ducten, eetstandjes, dansvereniging 
Syrah doet spectaculaire dansjes om 
iedereen aan te moedigen, spring-
kasteel en de nabije winkels openen 
hun deuren. Een leuke aangename 
namiddag, zowel voor jong en oud 
als voor gezinnen en verenigingen. 

UUR  van 13.00 tot 18.00 uur
LOCATIE Vaartlaan 9
CONTACT Jeugdraad Brecht, 
jeugdraadbrecht@gmail.com

en eetstandjes zullen zorgen voor de 
gezellige en feestelijke sfeer.

DATUM  zo. 23/09/18
UUR van 08.00 tot 22.00 uur
PRIJS  Rondrit: € 15,00 (€ 5,00 voor het 
kinderkankerfonds)
LOCATIE Gemeenteplaats Brecht
CONTACT Pale Ale Club,  
rob.costermans@pandora.be of  
leomeeussen@telenet.be

Brechtse Fietshappening
De wielertoeristen kunnen 
genieten van een gezamenlijke 
vriendschappelijke trainingsrit. Er is 
een gevarieerd aanbod in afstanden 
en tempo's voor de wielertoeristen 
(start 08.00 uur) als voor de 
mountainbikeliefhebbers (start 
08.30 uur). Verder wordt er ook een 
mountainbiketoer afgepeild voor de 
kinderen of de beginnende en minder 
ervaren mountainbikers (kinderen 
moeten begeleid zijn door ouder/
begeleider). Er zijn 2 lussen: 15 km en 
25 km. Starten kan tussen 08.00 en 
10.00 uur. Na afloop kan je gezellig 
napraten en genieten van een frisse 
pint of frisdrank. 

DATUM  zo. 23/09/18
UUR start 08.00 uur
PRIJS  €1,00
LOCATIE vertrek voetbalkantine KFC Sint-
Lenaarts (A-Complex, Houtstraat)
CONTACT Sportdienst Brecht, 03 660 28 30 of 
sportdienst@brecht.be

Johan Petit: Lulletje (try-out)
Lulletje is een theatraal concert over 
liefde en angst in onzekere tijden. Johan 
Petit (MartHa!tentatief) en Pieter 
Theuns (B.O.X.) proberen de knopen 
van onze tijd te ontwarren. De wereld 
ligt aan onze voeten. Alles is mogelijk. 
Willen is kunnen. Maar wat doen 

we met de prutsers en de sukkelaars? 
Johan vertelt het verhaal, Pieter zorgt 
samen met Jutta Troch en Jon Birdsong 
voor de troostende muziek.  

DATUM  wo. 26/09/18
UUR om 20.15 uur
PRIJS  € 11,00 / 9,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.gcbrecht.be

Start to run 0-5 km 
In 10 lessen word je door een ervaren 
lesgever begeleid om jouw conditie 
langzaam en gecontroleerd op te 
bouwen tot je 5 km kan lopen. 
Inschrijven vanaf 03/09/2018. 

DATUM vanaf do. 27/09/2018
UUR  van 20.00 tot 21.00 uur 
PRIJS  20 euro 
LOCATIE Parking Kristus Koning Instituut, 
Bethaniënlei 5, Sint-Job-in-‘t-Goor
CONTACT  www.sportiefbrecht.be

Tabletcafé
Het tabletcafé is geen cursus, maar 
een informatiemoment waarbij we je 
graag begeleiden bij de eerste stapjes op 
de tablet. Heb je al meer ervaring dan 
helpen we graag verder met je vragen. 
Uiteraard breng je best je tablet mee. 
Vooraf inschrijven is niet nodig en 
deelname is gratis.

DATUM  vr. 28/09/18
UUR van 10.00 tot 12.00 uur
LOCATIE Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, 
Kerklei 2
CONTACT Bibliotheek, 03 330 12 80 of  
info@bibliotheekbrecht.be

Whitbread Classic (oldtimers)
De Pale Ale Club organiseert voor 
de eerste keer Whitbread Classic, een 
openlucht museum voor Oldtimers. Er 
worden 250 wagens verwacht, deze zullen 
te bezichtigen zijn op de Gemeenteplaats 
(ook de startplaats van de rondrit). 
Iedereen heeft de mogelijkheid om mee te 
doen aan de rondrit van 66 km of 90 km, 
volledig op het grondgebied van Brecht. De 
deelnemers zullen zeker kunnen genieten 
van het groene karakter en de historische 
waarden van Brecht. Live muziek, drank- 
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Bye bye cheeseburger: 
goesting in gezond

Iedereen wil 
gezond eten, 
maar hoe pak 
je dat precies 
aan? Steffi 
Vertriest legt 
uit hoe je de 
juiste keuzes 
maakt en 
waarop je moet 
focussen.

DATUM  do. 04/10/18 
UUR om 20.15 uur
PRIJS € 10,00 / 8,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst Brecht, 03 660 28 
30 of www.gcbrecht.be

Blues & Roots avond:  
Slow Burners + Tiny 
Legs Tim 
Slow Burners: deze vijf muzikanten 
spelen muziek geworteld in de blues, 
maar laten zich niet beperken door 
het traditionele karakter hiervan. Tiny 
Legs: Tim Authentieke akoestische 

blues rond 1 micro: De Melodium 42B 
uit de jaren ’50. Tim speelt live met de 
volledige band akoestisch rond slechts 
1 microfoon. De klank en ruimte die 
zo worden gecreëerd zijn van een 
natuurlijke schoonheid en zorgen voor 
een unieke auditieve ervaring voor het 
publiek.

DATUM za. 06/10/18
UUR om 20.15 uur
PRIJS € 11,00 / 9,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst Brecht, 03 660 28 
30 of www.gcbrecht.be

Heksentocht
Kom mee griezelen en spoken aan de 
Noenheuvel en geniet van verschillende 
acts tijdens een mooie nachtelijke 
wandeling. Deze niet-begeleide 
wandeling verloopt in groepen van 
max. 25 personen met vertrek om de 
15 minuten. Inschrijven kan vanaf 
september en is VERPLICHT!

DATUM za.27/10/2018
UUR van 18.30 tot 22.00 uur
PRIJS 6,00
LOCATIE Noenheuvel, vertrek loods firma 
Luyckx, Abdijlaan 
CONTACT Toerisme Brecht, 03 660 28 30, 
www.toerismebrecht.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBATTLE

29 
SEPT
zaterdag

Op 14 oktober 2018 vinden de 
lokale gemeenteraadsverkiezingen 
plaats, net zoals de vorige keer or-
ganiseert de jeugdraad samen met 
de ouderenadviesraad daarom een 
DeBattle waarbij we de Brechtse 
politieke partijen uitnodigen voor 
een debat. Wat vind jij fijn/niet fijn 
in onze gemeente? Wat kan beter 
of werkt heel goed? Wat zou er vol-
gens jou moeten veranderen in onze 
gemeente? Om te weten te komen 
wat er leeft onder de Brechtse jeugd 
hebben we een enquête gemaakt 
om de thema's voor onze Debattle 
goed te kiezen. Help daarom mee 
onze vragenlijst in te vullen en een 
analyse te maken over wat kinderen, 
en jongeren belangrijk vinden! Je 
vindt de enquête op facebook (zoek 
op Debattle Brecht).

UUR  van 19.00 tot 23.00 uur
LOCATIE Welzijnscampus Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT Ouderenadviesraad en 
Jeugdraad Brecht,  
jeugdraadbrecht@gmail.com

ZA
TE

RD
A
G 29

september
19U00
Welzijnscampus Het Sluisken

Inschrijven is niet nodig!

Om de lokale politieke partijen 
aan de tand te voelen 
over hun programma voor 
de gemeenteraadsverkiezingen.

W
EL
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O

M
 

Voor alle Brechtse 
jongeren én ouderen

Gasthuisstraat 11

D
EB

A
TT

LE

Een organisatie van 
Jeugdraad en Ouderenadviesraad Brecht

Brecht debattle V4.indd   1 19/07/2018   13:34:36

WIN WIN 
WIN…

Steffie Vertriest komt naar Brecht en jij 
kan erbij zijn…

We geven 3 x 2 tickets weg voor de 
lezing ‘bye bye cheeseburger: goesting 

in gezond’ op 4 oktober .

Stuur het antwoord op onderstaande 
vraag voor 17 september naar 

cultuurdienst@brecht.be. Winnaars 
worden persoonlijk verwittigd.

Bij welke kookzender is 
Steffi bekend als chef ?

Try-Out Cyclocrossparcours 
De Merel

Wist je dat het gemeentebestuur bezig 
is met de aanleg van een permanent 
cyclocrossparcours op het domein van 
de Merel? De ingang bevindt zich langs 
de Schippersdreef ter hoogte van de 
eerste verkeersremmer. Het wordt een 
uitdagend parcours met een lengte van 
ongeveer 1 km. We testen het parcours 
uit met een TRY-OUT wedstrijd. Doen 
jullie mee?

DATUM  zo. 30/09/18
UUR 10.30 uur
LOCATIE De Merel, Schippersdreef 9


