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75-JARIGE BEVRIJDING
Om de 75-jarige bevrijding te herdenken, hield 
een colonne met een 70-tal militaire voertuigen 
op dinsdag 10 september halt in het centrum 
van Brecht. De opkomst voor de intrede van 
deze indrukwekkende bevrijdingscolonne 
in Brecht was massaal. We bedanken graag 
iedereen die de colonne mogelijk maakte.
 
Wil jij dit bijzonder moment herbeleven? Bekijk 
dan op www.brecht.be/netgemist tal van foto’s.

BEELDVERHAAL

COLOFON:
Verantwoordelijke uitgever:
 Charlotte Beyers, Veldstraat 138 ,2960 Brecht
Contact redactie: dienst communicatie,  
Gemeentepark 1, 03 660 25 73, communicatie@brecht.be 
Concept & Creatie: Made by Design - www.madebydesign.be
Druk: Artoos group, www.artoosgroup.eu
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NIEUWE SPEELBABBEL  
IN OVERBROEK 

Wil je er eens even tussenuit samen met je baby of peuter? Dan 
staat ‘De Speelbabbel’ voor je klaar. Enkele vrijwilligers met een 
hart voor jonge kinderen zorgen voor een warme ontvangst. We 
stellen vrijwilligster Irene De Gucht uit Sint-Job-in-‘t-Goor enkele 
vragen over de werking van de Speelbabbel en over de gloednieuwe 
Speelbabbel in Overbroek.

Irene, wat is Speelbabbel juist?

“De Speelbabbel is een ontmoetingsplaats voor kinderen 
van 0 tot 3 jaar en hun ouders, grootouders,... Je kan er 
elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Baby’s en 
peuters kunnen er spelen en hun sociale vaardigheden 
trainen. Samen met mijn collega's Annick, Emelie, Els, 
Irene, Katelyne en Reinhilde zorg ik voor een leuke 
speelruimte voor de kinderen en een warm onthaal 
met een kopje koffie of thee voor de volwassenen. 
Je bezoekje is gratis, inschrijven vooraf is niet nodig. 
Bij vragen over opvoeding of gezinsondersteuning 
geven we advies, of verwijzen we door. Op sommige 
momenten is er een begeleidster aanwezig van het 
opvoedingspunt.”

Is de Speelbabbel een soort kinderopvang?

“De Speelbabbel is geen kinderopvang, de 
ouders of grootouders blijven dus bij hun kind. 
De kindjes kunnen er wennen aan een andere 
omgeving en in contact komen met andere 
kindjes en volwassenen. Zo zal de stap naar de 
kleuterschool minder groot zijn.”
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Nieuwe Speelbabbel 
opent op 14 oktober  
in Overbroek
Je vindt de nieuwe Speelbabbel in een 
klasje van de vrije kleuterschool 'Klavertje 
3' (Sint-Willebrordusstraat 29). Je kan er 
elke maandag terecht van 09.00 tot 12.00 
uur. Om de Speelbabbel feestelijk te openen 
voorzien we op maandag 14 oktober een 
heerlijk gratis ontbijt. Iedereen is welkom.

Irene, hoe ben je bij de Speelbabbel terecht 
gekomen?

“Ik was met mijn kleinzoon van een half jaar oud 
aan het wandelen in Sint-Job-in-‘t-Goor toen we 
toevallig de pastorie passeerden. Een vrijwilligster 
sprak mij aan om eens een kijkje te komen nemen 
in de Speelbabbel. Ik ben er binnengestapt en 
gedurende 3 jaar bijna wekelijks teruggekomen. 
Het contact met de andere ouders, grootouders 
en baby’s vond ik zeer interessant en leerrijk. Mijn 
kleinzoon vond het ook zeer leuk om met de andere 
baby’s en peuters te spelen. Nu mijn kleinzoon 4 
jaar is, ben ik zelf vrijwilligster geworden.”

Wanneer is iedereen welkom op de Speelbabbel?

“Elke donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur ben je 
welkom in de oude pastorie in Sint-Job-in-‘t-Goor 
(Kerklei 57). In oktober start er ook een nieuwe 
Speelbabbel in Overbroek.”

INFO Dienst welzijn, Welzijnscampus, Gasthuisstraat 11,  
03 330 11 20 of kris.vandijck@brecht.be
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BEKNOPT
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Centrumontwikkeling Sint-Lenaarts 

In de dorpskern van Sint-Lenaarts liggen een aantal gronden die 
eigendom zijn van de private ontwikkelaar Van Roey Vastgoed. Van 
Roey Vastgoed heeft een aantal ideeën om op deze plek een nieuwe 
centrumontwikkeling te realiseren. Om de plannen hiervoor zo 
goed mogelijk op maat van de huidige en toekomstige inwoners te 
kunnen afstemmen, willen de gemeente en de ontwikkelaar graag de 
mening van de inwoners van Sint-Lenaerts leren kennen. Zo kan het 
gemeentebestuur een standpunt over deze plannen innemen.
 
Eind juni werd er daarom een infomarkt georganiseerd voor alle 
geïnteresseerden. Zij kregen hier meer info over de stand van zaken 
van het project en de mogelijke toekomstige scenario’s. Die avond 
zelf (en enkele weken nadien) kon iedereen zijn mening, idee of 
bezorgdheid aan ons bezorgen. We ontvingen meer dan 100 reacties 
die de gemeente en Van Roey Vastgoed heel wat interessante 
informatie gaven. Zo bleek dat er bijvoorbeeld wel wat bezorgdheid is 
over het architecturaal uitzicht van de gebouwen en de mobiliteit in 
de omgeving. Om de impact op de mobiliteit verder te onderzoeken, 
werden er daarom in september verkeerstellingen uitgevoerd op 
verschillende kruispunten in Sint-Lenaarts. De bedoeling is om, naar 
aanleiding van de ontvangen suggesties en bijkomende onderzoeken, 
een aangepast plan uit te werken en voor te stellen aan het college. We 
verwachten dat we dit begin 2020 aan de buurt kunnen voorstellen 
tijdens een infomoment. 

In de volgende nieuwsbrief BrechtsNieuws Tussendoor zal je ook meer 
kunnen lezen over de ontvangen opmerkingen en suggesties en wat 
ermee gebeurde. Daarnaast mogen de inwoners van Sint-Lenaarts eind 
oktober een folder met meer informatie in de brievenbus verwachten. 

PARTICIPATIEinw
oners

Omdat we je meer en meer willen betrekken bij ons beleid, vroegen we 
afgelopen maanden in volgende projecten naar jouw mening. Je leest  
hier een korte stand van zaken.

Weg- en rioleringswerken 
Rommersheide

Begin 2020 vinden de weg- en 
rioleringswerken (vierde fase) in 
Rommersheide plaats. Ingrijpende
werken waarvoor we in februari 
alle bewoners van dit gebied een 
eerste keer uitnodigden op een 
inspraak- en infovergadering over 
deze werken. De aanwezigen kregen 
de mogelijkheid om aan de hand 
van een formulier hun voorkeur / 
mening te geven over bijvoorbeeld 
het soort bomen dat aangeplant 
zal worden, het materiaal waarin 
de straat wordt aangelegd (asfalt 
of klinkers), verkeersremmers… 
We verwerkten alle gegevens en 
opmerkingen en namen ze mee in de 
ontwerpplannen van de betrokken 
straten. Op woensdag 23 oktober 
vindt er een tweede inspraak- en 
infovergadering plaats waarbij de 
laatste ontwerpplannen van het 
studiebureau worden toegelicht. 
Je hebt hier de mogelijkheid om de 
plannen in te kijken en je mening te 
geven.
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Hoe maak ik een 
afspraak? 

De gemeentelijke diensten 
burgerzaken en omgeving en 
de welzijnscampus werken al 
bijna een jaar op afspraak. Wie 
een nieuwe identiteitskaart of 
rijbewijs nodig heeft, meer info 
wil over een bepaald bouwper-
ceel of een parkeerkaart voor 
minder mobielen wil aanvragen, 
maakt hiervoor dus vooraf een 
afspraak. Dit kan op verschillen-
de manieren: 
• Ga naar www.brecht.be en 

klik op ‘maak een afspraak’. 
Ga naar het product waar-
voor jij een afspraak wil en 
volg de stappen. 

• Heb je geen computer, dan 
kan je ook telefonisch een 
afspraak maken op  
0800 3 2960. 

• Vooraf een afspraak maken 
ter plaatse aan de balie (ge-
meentehuis, administratief 
centrum of welzijnscampus) 
kan ook nog steeds. 

VRAGEN VAN DE
inwoners

DE BIBLIOTHEEK GAAT DIGITAAL! 
Van 16 tot en met 26 oktober vieren de bibliotheken de ‘digitale bibliotheekweek’. Tijdens tal van activiteiten kan 
je je verdiepen in de nieuwste digitale trends en op zaterdag 19 oktober bedankt de bib haar lezers op de jaarlijkse 
verwendag. In de digitale bibliotheekweek kan je deelnemen aan een workshop virtual reality & augmented reality, een 
workshop retrogaming, een tentoonstelling van auteur en illustrator Leo Timmers en een tabletcafé met thema’s als 
‘fake news’ of online pivacy. Meer informatie over die boeiende week vind je achteraan in de UiTkalender. 

INFO Onthaal gemeentehuis, 
Gemeentepark 1, 0800 3 2960 of 
gemeente@brecht.be

WZC Sint-Maria gaat op zoek naar 
verpleegkundigen en zorgkundigen! 
Woonzorgcentrum Sint-Maria beheert 108 bedden. Een geëngageerd team 
streeft steeds naar kwalitatieve zorg in een thuisvervangend woonklimaat 
voor de bewoners. Om onze dienstverlening verder te zetten, zijn wij 
regelmatig op zoek naar enthousiaste verpleegkundigen en zorgkundigen 
om het team te versterken. 

Wij zoeken een verpleegkundige en zorgkundige voor een tijdelijke, 
deeltijdse vervanging. Ben jij werkzoekende en/of direct beschikbaar? 
Zie je het als een uitdaging om bijkomend ervaring op te doen in een 
woonzorgcentrum, bezorg ons dan je kandidatuur.

Vereiste profiel 
Houder van het diploma van verpleegkundige (gegradueerd of bachelor) of 
student zijn in afstudeermodule
OF
Houder van het diploma van zorgkundige én houder van een zorgkundig 
visum (geregistreerd als zorgkundige door de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid).
Voldoen aan de taalvereisten.

Hoe solliciteren?
Je kandidatuur indienen kan je doen door een korte motivatie met een kopie 
van je diploma te bezorgen aan welzijnscampus Brecht, Gasthuisstraat 
11, 2960 Brecht of via mail personeel@ocmwbrecht.be, samen met de 
bewijzen van diplomavereisten.

Info?
Voor meer informatie of een volledige functieomschrijving kan je terecht bij 
de personeelsdienst van Welzijnscampus Brecht, elke werkdag van 09.00 
tot 16.00 uur via telefoonnummer 03 330 11 20.

INFO Personeelsdienst, Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20 of personeel@ocmwbrecht.be
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Technische dienst naar bedrijventerrein Klein Veerle

De gebouwen van de technische dienst in Brecht zijn 
verouderd en scoren slecht op het vlak van duurzaamheid. 
Daarom werd beslist om een nieuw magazijn op te 
trekken op het bedrijventerrein Klein Veerle. 

De bouw zal starten in 2020 en de technische diensten 
zullen in 2022 verhuizen naar de nieuwe locatie. 
Concreet zal het nieuwe gebouw voorzien zijn van 
kantoorruimte, kleedruimte, kantine, vergaderruimtes, 
werklokalen voor de verschillende diensten, 
magazijnruimte, ruimte voor metaalbewerking, 
schrijnwerkerij en garage, stallinggedeelte voor 
dienstvoertuigen, stalling 
voertuigen parkhappening van 
vriendenkring personeel 
gemeente Brecht vzw en een 
parking. 

GEMEENTE BOUWT AAN 
NIEUWE TECHNISCHE DIENST

Het gemeentebestuur van Brecht 
heeft in 2014 opdracht gegeven 
aan Igean (intercommunale voor 
streekontwikkeling) voor de ontwikkeling 
van het bedrijventerrein Klein Veerle. Dat 
is gelegen aan het kanaal Dessel – Schoten 
en heeft een oppervlakte van 56.905 m². 
Einde 2017 besliste het gemeentebestuur 
om de magazijnen van de technische 
dienst, die zich nu bevinden in de Van 
Pulstraat, ook op deze zone te voorzien. 
Die zone waar de technische dienst zich 
zal vestigen, heeft een oppervlakte van 
14.350 m². 

    De technische dienst is nu gevestigd in de Van Pulstraat’

Rood gearceerd: de locatie van de nieuwe technische dienst.



Nieuwe gemeentelijke lagere school in Van Pulstraat

Op de huidige site in de Van Pulstraat zal in de toekomst de gemeentelijke lagere school 
zijn stek vinden. Voor de bouw van deze school kreeg de gemeente in 2017 een subsidie 
toegewezen door de Vlaamse overheid. Brecht clusterde haar project samen met 
twee projecten van de stad Antwerpen (de Leerexpert en Madras). Het project van de 
gemeente Brecht kwam alleen immers niet in aanmerking voor subsidie omdat dit niet 
aan de schaalgrootte voldeed. 

Momenteel wordt het eisenpakket uitgeschreven voor alle drie de scholen. Nadien 
wordt dit in de markt geplaatst zodat er teams, die bestaan uit een architect en 
bouwheer, zich kandidaat kunnen stellen. Uiteindelijk zal het clusterproject (van drie 
scholen) aan een team worden toegewezen. Nadat de omgevingsvergunning voor het 
pilootproject, de Leerexpert in stad Antwerpen, werd uitgereikt, starten de andere twee 
projecten.

Het is dus moeilijk in te schatten wanneer de gemeentelijke lagere school haar deuren 
zal openen in de Van Pulstraat, maar momenteel houdt men 2026 voor ogen. 

9
INFO Technische dienst, Van Pulstraat 15, 03 660 17 20 of gemeente@brecht.be 

Huidige gemeenteschool De Sleutelbloem



Brecht is pleegzorggemeente 

“Een kind met een moeilijke start zien 
ontwikkelen, daar doe ik het voor”

De gemeente Brecht werd begin dit jaar ‘pleegzorggemeente’. Daarmee wil onze gemeente zich 
engageren om kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen in de buurt een thuis te bieden. Samen 

met Pleegzorg Provincie Antwerpen zetten we een samenwerking op poten om pleegzorg in onze 
gemeente beter bekend te maken. Wij zijn benieuwd wat het écht inhoudt om pleegouder te zijn en 
gingen daarom op bezoek bij Paula, zij zet al bijna 7 jaar haar huis én hart open voor pleegkinderen. 

Nieuwe thuis
In Vlaanderen zijn zo’n 5.000 
pleeggezinnen. Ook in onze 
gemeente zijn er kinderen en 
jongeren, of volwassenen met 
een beperking, die het moeilijk 
hebben. Vaak omdat hun 
ouders voor korte of lange tijd 
niet voor hen kunnen zorgen. 
Pleeggezinnen geven hen een 
nieuwe thuis. Daar kunnen ze 
zichzelf zijn en krijgen ze de kans 
om te groeien richting toekomst. 

“Ooit wil ik pleegouder worden”
Ongeveer 7 jaar geleden kwam 
Paula voor de eerste keer in 
contact met pleegzorg. Paula 
vertelt: “Via kennissen kwam 
ik in contact met Lucas*, een 

pasgeboren jongetje. Ik ving 
hem regelmatig op omdat hij 
niet altijd terechtkon bij zijn 
ouders. Toen was ik nog niet in 
contact met pleegzorg. Ongeveer 
gelijktijdig las ik in de krant wel 
een oproep naar pleegouders. 
Ik dacht meteen: dat wil ik ooit 
wel doen! We vingen Lucas 
intussen meer en meer op en 
kwamen bij pleegzorg terecht 
toen er gezocht moest worden 
naar een permanentere oplossing 
voor hem. Uiteindelijk werd de 
opvang van Lucas een langdurige 
plaatsing, hij maakt vandaag 
nog altijd deel uit van ons gezin. 
We werden zo eigenlijk sneller 
pleeggezin dan gedacht.”

Gezellige drukte
Bij Paula en haar man Rudi heerst 
er een gezellige drukte. “Wij zijn 
een nieuw samengesteld gezin. Ik 
heb twee kinderen en mijn man 
ook. We bespraken onze plannen 
rond pleegzorg natuurlijk met 
hen. Momenteel telt ons gezin 
4 pleegkinderen: 2 ervan zijn in 
crisisopvang, de twee anderen 
zijn langdurige pleegkinderen. 
Ook mijn kleinzoon blijft 
regelmatig eens logeren. Zorgen 
is wat ik het liefst doe, dus van 
zo’n vol huis kinderen geniet ik 
volop!”

10
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VERSCHILLENDE VORMEN

Pleegzorg bestaat in veel verschillende 
vormen: ondersteunende pleegzorg (voor een 
tijdje), kortdurende pleegzorg (periode waarin 
hulpverleners met ouders aan de slag gaan om hun 
problemen aan te pakken), langdurige pleegzorg 
(wanneer het pleegzorgkind langer dan een jaar in 
een pleegezin woont) of crisispleegzorg (wanneer 
een kind snel een opvangplaats nodig heeft). 

PLEEGZORG OF ADOPTIE

Zowel bij pleegzorg als bij adoptie groeit een kind 
of volwassene op in een ander gezin. Toch zijn er 
heel wat verschillen. Zo blijven de ouders van een 
pleegkind zoveel mogelijk betrokken en hebben 
inspraak bij belangrijke beslissingen. Bij adoptie is 
er meestal geen contact meer met de ouders en 
wordt het bovendien juridisch een eigen kind en 
krijgt het de achternaam van de adoptieouders. 
Bij pleegzorg is er geen ouderlijk gezag over het 
pleegkind of –gast. Een pleeggezin krijgt bovendien 
ondersteuning van een pleegzorgbegeleider. 

Pleegzorg kan ouders de nodige ademruimte geven
Hoe lang een pleegkind blijft, hangt af van 
zijn specifieke situatie. Zo heb je kinderen die 
maar enkele weken of maanden gehuisvest 
worden, maar even goed zijn er kinderen die 
bijna permanent een thuis zoeken. Paula legt 
uit: “Zo heb je ook ondersteunende pleegzorg, 
waarbij je als pleeggezin slechts beperkt opvang 
voorziet. Pleegzorg ontstaat niet per definitie uit 
een slechte thuissituatie. Heb je als biologische 
ouders even wat tijd nodig? Zie je het als 
alleenstaande mama even niet meer zitten? 
Pleegzorg kan je de nodige ademruimte geven. 
De biologische ouders worden trouwens zoveel 
mogelijk betrokken bij de opvoeding van hun kind. 
Ze hebben inspraak bij belangrijke beslissingen. 
Sommige ouders zijn heel aanwezig in het leven 
van hun kind, anderen minder. Bij iedere opvang 
worden bezoekmomenten voorzien, het contact 
wordt dus niet verbroken.”

Loslaten
Pleegzorg Provincie Antwerpen ondersteunt 
zowel de pleegouders als het kind. 
Pleegouders die interesse hebben, volgen de 
selectieprocedure. Na een uitgebreid gesprek, 
volgt een vorming en een screening om na te 
gaan welke soort opvangvorm en welk kind 
het best in je gezin past. Paula: “Wij kozen drie 
jaar geleden om te gaan voor crisisopvang van 
pasgeboren baby’s. Die opvang duurt meestal 
enkele weken tot enkele maanden. Ik krijg dikwijls 
de vraag of we het niet moeilijk vinden die 
kinderen telkens los te laten. De eerste keer stortte 
mijn wereld in. Het voelt voor mij persoonlijk 
als een soort liefdesverdriet. Je investeert in de 
relatie, ik zie al die kinderen even graag als mijn 
eigen kinderen, maar in je achterhoofd moet je 
altijd beseffen dat het om een tijdelijke opvang 

gaat. Je leert er wel mee omgaan. Bovendien gebeurt 
de overdracht naar de natuurlijke ouders of naar een 
langdurig pleeggezin niet abrupt, maar telkens rustig, op 
het ritme van het kind.”

“Dankbaarheid is mijn motivatie”
Paula raadt iedereen die geprikkeld is door pleegzorg 
aan zich in te schrijven voor een infoavond. “De 
achtergrond van ieder kind is uiteraard verschillend. 
Wij vingen al kinderen op die een heel moeilijke 
start moesten doormaken. Dat is als pleeggezin niet 
altijd gemakkelijk.  Maar als je het kind stilaan ziet 
ontwikkelen, geeft dat zoveel voldoening. Je voelt hun 
dankbaarheid, dat is voor mij de mooiste motivatie. Ik 
zorg ook telkens voor een open en eerlijke band met 
het kind en de natuurlijke ouders, zo is er langs beide 
kanten vertrouwen. Pleegzorg Provincie Antwerpen 
staat trouwens altijd achter je, voor begeleiding door 
een pleegzorgbegeleid(st)er, door opleidingen en 
lezingen.” 
*Voor de privacy gebruiken we een fictieve naam

WIL JIJ KWETSBARE KINDEREN  
OOK EEN WARM PLEKJE BIEDEN? 
OF HEB JIJ HET EVEN WAT MOEILIJK 
EN ADEMRUIMTE NODIG? NEEM 
CONTACT OP MET PLEEGZORG! 

INFO Pleegzorg Provincie Antwerpen,  
0800 30 181 (gratis), info@pleegzorgvlaanderen.be, 
www.pleegzorgvlaanderen.be
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Je bent 
gewaarschuwd 
als je een 
rookmelder 
plaatst! 
Er sterven jaarlijks te veel mensen bij 
woningbranden. Vooral rook is dodelijk: 
donker, snel, giftig en heet. Rook verdooft 
je en je raakt de richting kwijt! Rook is 
gevaarlijker dan vuur. Een rookmelder 
waarschuwt je! Hij detecteert de rook en 
meestal nog voor je er zelf iets van merkt. 
Het luide waarschuwingssignaal van de rookmelder maakt je op tijd wakker zodat 
menselijke en materiële schade tot een minimum beperkt blijft. Zorg ervoor dat 
ook jouw woning goed beschermd is. 

Gemeentebestuur verkoopt rookmelders

Voor 16 euro biedt het gemeentebestuur je een optische rookmelder aan 
van gegarandeerde kwaliteit. Een kleine prijs voor een veilige nachtrust. Niet 
alleen hang jij tegen een betaalbare prijs een kwalitatief toestel op, je steunt 
ook het goede doel van Stichting Brandwonden. 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 aan tijdens de openingsuren bij de onthaalbalies van 
het gemeentehuis, het sociaal huis en het administratief centrum in Sint-
Job-in-‘t-Goor. 

Rookmelders bij huren en verhuren

Wie een woning verhuurt, is verplicht op minstens elke bouwlaag een optische 
rookmelder te plaatsen. De verhuurder zal op het einde van de levensduur de 
rookmelder ook vervangen. De huurder moet het toestel onderhouden.

Test de rookmelder regelmatig

Als de batterij bijna leeg is, geeft de melder een signaal. Test de rookmelder 
minstens één keer per maand door op de testknop te duwen. Als je dan een 
geluid hoort, werkt hij prima; hoor je niets, vervang dan de batterijen of het 
hele toestel. Reinig de rookmelder 1 x per maand met de zachte borstel van 
de stofzuiger.

INFO rookmelders@rwo.vlaanderen.be. 

ONDERHOUD JIJ 
MEE DE NIEUWE 
BOOMGAARD IN 
DE MEREL?

In juni 2018 kocht Kempens 
Landschap ongeveer 76 hectare 
landbouwgrond aan in De 
Merel. Het grootste deel van 
dat gebied wordt verpacht aan 
landbouwers. Ongeveer 2,5 
hectare van dat gebied, het 
verloederd gedeelte gelegen 
tegen de Schotensteenweg, 
leggen gemeente Brecht en 
Kempens Landschap momenteel 
aan als hoogstamboomgaard 
met verschillende soorten 
streekeigen fruitrassen. In 
de lente van 2020 krijgt de 
boomgaard vorm en wordt 
deze geopend met een publiek 
evenement. 

Brechtenaren met groene 
vingers gezocht! 
Als de werken volledig afgerond 
zijn, moet deze boomgaard 
onderhouden worden. Het gaat 
om snoeiwerken en algemeen 
onderhoud. Heb jij groene 
vingers en ben je op de hoogte 
van het snoeien van fruitbomen? 
Of wil jij er graag mee voor 
zorgen dat het domein mooi 
onderhouden blijft? Maak 
dan deel uit van een team 
vrijwilligers dat de boomgaard 
mee doet bloeien! Neem contact 
op met onderstaande dienst 
voor meer info. 

INFO Dienst groen, 
Van Pulstraat 15, 03 660 17 20  
of groendienst@brecht.be
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BRECHT IS  
GEZONDE GEMEENTE 
Samen met een aantal andere (buur)gemeenten, 
ging Brecht eerder dit jaar opnieuw het 

engagement aan om een ‘gezonde gemeente’ te zijn door de ondertekening 
van het charter ‘gezonde gemeente’. Dit betekent concreet dat onze 
gemeente haar preventief gezondheidsbeleid verder wil uitbouwen en 
een omgeving wil creëren die zowel inwoners, bezoekers als werknemers 
optimaal stimuleert om gezond te leven. 

Een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving dus, waarin 
gezondheidsverschillen vrijwel onbestaande zijn. Want ook al stijgt 
onze levensverwachting jaar na jaar en behoort ons zorgsysteem tot 
de beste ter wereld, toch blijven heel veel ziektes het gevolg van een 
ongezonde levensstijl en/of ongezonde omgeving. Ook de toenemende 
zorgvraag (omwille van de vergrijzing) en de steeds groter wordende 
gezondheidskloof maken dat preventie, meer dan ooit, belangrijk is. 

WIJ DOEN HET.  
EN WAT DOE 

JIJ?

Oktober is de 
maand van het 
onderzoek naar 
borstkanker
Vroegtijdige opsporing is de 
beste bescherming tegen 
borstkanker. Laat van je 50ste tot 
en met je 69ste elke twee jaar een 
screeningsmammografie nemen. 
Het kan afwijkingen in je borsten 
vroegtijdig opsporen, lang voordat 
je er zelf iets van merkt.  Behoor 
jij tot bovenstaande leeftijdsgroep 
en is het twee jaar geleden 
dat je een mammografie liet 
nemen? Dan krijg je hiervoor een 
uitnodigingsbrief van het Centrum 
voor Kankeropsporing. 

Wil je jouw situatie over de 
bevolkingsonderzoeken naar 
kanker opzoeken (bijvoorbeeld 
wanneer je een uitnodiging voor 
een screeningsmammografie in de 
brievenbus mag verwachten)? Dat 
kan online via  
www.myhealthviewer.be. Je hebt 
daarvoor een eID, kaartlezer en je 
pincode nodig.

Heb je vragen over je persoonlijke 
medische situatie, neem contact 
op met je huisarts of gynaecoloog.

INFO Centrum voor Kankeropsporing, 
0800 60160, info@bevolkingsonderzoek.be 
www.bevolkingsonderzoek.be/borstkanker 

INFO Dienst welzijn, welzijnscampus sociaal huis, Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20  
of onthaal@welzijnscampusbrecht.be 

Vacature: bibliotheekassistent
Gemeente Brecht werft 1 contractuele bibliotheekassistent (m/v) (C1-3) – 
19/38 u aan (met aanleg van een werfreserve van één jaar).

Je staat – samen met de collega’s – in voor de klantvriendelijke 
uitlening,  de begeleiding van de individuele lener en de organisatie van 
uitbreidingsactiviteiten;

De infobundel met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en 
aanwervingsvoorwaarden vind je op www.brecht.be.  

De schriftelijke kandidaturen moeten, samen met CV en diploma hoger 
secundair onderwijs (of gelijkwaardig) en de akte van bekwaamheid tot 
het houden van een openbare bibliotheek of het getuigschrift initiatie 
tot de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde  toekomen bij 
het gemeentebestuur van Brecht, Gemeentepark 1, 2960 Brecht (tegen 
ontvangstbewijs) of via sollicitaties@brecht.be en dit uiterlijk op 8 oktober 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 (max. 3 maanden 
oud), dat kan toekomen uiterlijk op 11 oktober 2019 om 12.00 uur ’s middags.

INFO Personeelsdienst, Gemeentepark 1, 03 317 17 72 of sollicitaties@brecht.be. 
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Wegwerpbekers niet meer toegestaan 
op evenementen vanaf 2020
Om de afvalberg en de milieu-impact bij evenementen te verkleinen, treedt op 1 januari 2020 een 
nieuwe wet in werking. De nieuwe wet verbiedt organisatoren van evenementen om drank 
in wegwerpverpakkingen aan te bieden. Petflesjes, brik, blikjes, wegwerpbekers… 
moeten vervangen worden door herbruikbare alternatieven. Er is één 
uitzondering: als je als evenementenorganisator kan aantonen dat je 90% 
van je wegwerpverpakkingen aanbiedt voor recyclage, kan je wel nog 
wegwerpverpakkingen aanbieden. 

Volledig verbod wegwerpverpakking voor gemeentebesturen
Voor lokale overheden en besturen gaat de wet een stap verder. Zij 
hebben voor hun eigen werking en de door hun georganiseerde 
evenementen niet de optie om 90% te laten recycleren en 
moeten dus herbruikbare alternatieven gebruiken. 

Wat zijn evenementen? 
Onder evenementen verstaat men ‘periodieke of eenmalige 
gebeurtenissen op gebied van kunst, cultuur, sport, feest, 
kermis… die publiek aangekondigd worden’. Het maakt 
niet uit of deze op publiek of privaat domein plaatsvinden. 
Voorbeelden van evenementen die onder de nieuwe 
regelgeving vallen zijn dorpsfeesten, sportmanifestaties, 
fuiven en festivals. Ook evenementen op plaatsen die 
ingericht zijn als evenementruimte vallen onder deze 
nieuwe wet. Voorbeelden hiervan zijn cultuurcentrum, 
sportstadions en concerthallen. Een sportwedstrijd met 
publiek in een stadion wordt ook aanzien als een evenement. 

90% recycleren
Je kan als evenementorganisator nog gebruik maken van 
de uitzonderingsregel om wegwerpbekers (petbekers of 
composteerbare (bio)bekers) te gebruiken. Let wel op, 90% van 
deze bekers moet je zuiver inzamelen, andere afvalstoffen mogen er 
dus niet tussen zitten. Bovendien moet je kunnen aantonen dat je dit 
door een erkende afvalverwerker laat recycleren. 



Onderzoek door OVAM wees uit dat 90% van de bekers zuiver inzamelen zo goed als onhaalbaar is op 
evenementen. De erkende afvalverwerkers hebben grote hoeveelheden bekers (> 1 ton) nodig om het 

verwerkingsproces op te starten. Die twee factoren maken het als klein evenement moeilijk om 
nog met wegwerpverpakkingen te werken. 

Controle 
De gemeente controleert de lokale evenementen.

Duurzame alternatieven
Indien het vanuit veiligheidsstandpunt te verantwoorden is, kan je 

dranken aanbieden in glas, porselein, keramiek of metaal. Mits 
voldoende lang gebruik, is dit drinkgerei duurzamer dan gelijk 

welke andere plastic beker. 
Opteer je toch voor plastic herbruikbare bekers, dan heeft 

een beker uit PLA (Polylactide of polymelkzuur) de beste 
milieuscore. Het is een biologisch afbreekbaar plastic 
gemaakt uit de oogstresten van suikerriet en/of maïs. 
Nadeel is dat ze maar hittebestendig zijn tot 40°C. 
Deze bekers zijn niet geschikt voor warme dranken of 
vaatwassers op hogere temperaturen. De variant C-PLA 
kan wel hogere temperaturen aan. 

De meest courante herbruikbare bekers bestaan uit PP 
(polypropyleen), PC (polycarbonaat) of copolyester. De 
copolyester- en PC-bekers zijn helder en transparant maar 
krasgevoelig. Ze hebben een grotere milieu-impact en 

zijn duurder dan een PP-beker. De PP-bekers zijn minder 
transparant maar wel krasbestendig. 

INFO Dienst duurzame ontwikkeling, Karen Adriaenssens, Gemeentepark 1,  
03 660 25 69 of karen.adriaenssens@brecht.be, www.ovam.be/degroenevent 
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INFO Dienst mobiliteit en integrale veiligheid, Gemeentepark 1,  
03 660 25 58 of mobiliteit@brecht.be 

BEDANK DE 
VOORBEELDIGE 
CHAUFFEURS IN  
JOUW STRAAT 
Iedereen kent ze wel: brokkenpiloten, 
zondagsrijders, racers… chauffeurs die onze straten 
onveilig maken door hun (overdreven) snelheid. 
Ook onze gemeente blijft er helaas niet van 
gespaard. Maar wat met mensen die zich wél aan 
de snelheidslimiet houden? Zij krijgen nu een eigen 
woord: control cruiser. 

De nieuwe, positieve term kwam er na een 
onderzoek van de VSV, de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde. Hun bevraging leerde dat de 
grote meerderheid van de chauffeurs bereid is 
om zich aan de snelheidslimiet te houden, maar 
dat ze soms een geheugensteuntje nodig hebben. 
Bovendien leerde het onderzoek dat één op de 
vier mensen graag actief de automobilisten die 
het rustig aan doen, wil bedanken. Daarom is er 
nu dus de control cruiser: een positieve term om 
chauffeurs die zich aan de snelheidslimiet houden 
te benoemen. 

Wil jij de control cruisers in je straat bedanken 
voor hun voorbeeldige rijgedrag? Je kan in onze 
gemeente je bord ophalen (zolang de voorraad 
strekt) bij onderstaande dienst (een afspraak 
maken hoeft niet). Je kan ook een eigen bord 
bestellen op www.beloofd.be.

Aanleg van een 
werfreserve: contractuele 
administratieve 
medewerker (m/v)
Gemeente en OCMW Brecht leggen een 
werfreserve  aan (duur minimum 1 jaar) voor 
de functie van contractuele administratieve 
medewerker (C1-3).

Ben jij communicatief, klantvriendelijk, 
administratief nauwkeuring en gedreven? Kan je 
vlot overweg met de courante softwarepakketten 
en ben je in het bezit van een diploma HSO of 
gelijkwaardig? Dan is een job als administratieve 
medewerker bij het gemeentebestuur of OCMW 
Brecht iets voor jou!
Als je slaagt voor het examen, maak je gedurende 
minimaal 1 jaar deel uit van de werfreserve 
(verlengbaar tot 3 jaar). Afhankelijk van jouw 
sterktes en de mogelijke vacatures kan jou op 
basis van een bijkomend gesprek een deeltijds of 
voltijds contract van bepaalde of onbepaalde duur 
aangeboden worden.
Indien zich meer dan 50 kandidaten inschrijven, 
houden we preselecties.

Praktische info:
De infobundel met vermelding van functiebeschrij-
ving, toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan 
je bekomen bij de personeelsdienst of via  
www.brecht.be. 
De schriftelijke kandidaturen moeten - samen met 
een cv en een kopie van je diploma van HSO of 
gelijkwaardig - toekomen bij het gemeentebestuur, 
Gemeentepark 1, 2960 Brecht en dit uiterlijk op 
15 oktober 2019 om 12.00 uur ’s middags.  Dit via 
e-mail naar sollicitaties@brecht.be of via afgifte 
tegen ontvangstbewijs. Op deze datum lever je het 
bewijs dat je voldoet aan de voorwaarden, uitge-
zonderd het uittreksel strafregister dat kan toeko-
men tot 18 oktober 2019 om 12.00 uur ’s middags.

INFO Personeelsdienst, Gemeentepark 1, 2960 Brecht,  
03 317 17 72 of sollicitaties@brecht.be



TEST BE-ALERT OP  
3 OKTOBER 
Een grote brand, een overstroming of een 
stroomonderbreking? Bij een noodsituatie willen we 
jou graag snel verwittigen. Daarom beschikt onze 
gemeente over BE-Alert, een systeem dat je op de 
hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of 
telefoon. Op 3 oktober zullen we dit systeem testen. 

Nationale test 
Op 3 oktober houden 
verschillende gemeenten in 
België een BE-Alert test. Ook 
onze gemeente doet mee. Al 
onze inwoners die ingeschreven 
zijn op BE-Alert zullen die 
dag via e-mail een testbericht 
ontvangen. 
Door BE-Alert te testen, kan 
onze gemeente de procedures 

inoefenen. Bovendien willen we hiermee onze inwoners 
bewust maken van het feit dat het belangrijk is om 
meteen op de hoogte te zijn bij een noodsituatie. Deze 
test is tevens de ideale gelegenheid voor inwoners die 
nog niet zijn ingeschreven om dit te doen op de website 
www.be-alert.be 

Wat is BE-Alert? 
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee we 
jou kunnen verwittigen bij een noodsituatie. Dankzij 
BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de 
Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen 
naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. 
Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige 
aanbevelingen krijgen, bijvoorbeeld ramen en deuren te 
sluiten bij een brand. Je kan een BE-Alertbericht krijgen 
via sms, telefoon of e-mail. 

Registreer je 
Om een bericht te ontvangen moet je je registreren. 
Dit kan heel gemakkelijk op www.be-alert.be. Vul het 
inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je 
vandaag nog in en test mee op 3 oktober!

METEEN 

VERWITTIGD 

BIJ EEN 

NOODSITUATIE

Bericht
vandaag 15:16

Bericht
vandaag 15:18

Op 3 oktober test onze gemeente BE-
Alert.

Schrijf je in via www.be-alert.be

INFO Dienst mobiliteit en integrale veiligheid, Gemeentepark 1, 
03 660 25 58 of mobiliteit@brecht.be

Minder strenge regels 
voor sociale lening
Je kan bij het Vlaams Woningfonds terecht voor een 
goedkoop hypothecair krediet voor:
• de aankoop van een woning of appartement 

(eventueel in combinatie met het renoveren 
ervan);

• het behoud (in geval van echtscheiding of 
beëindigen samenwonen) van een woning of 
appartement (eventueel in combinatie met het 
renoveren ervan);

• het uitvoeren van werken aan een woning of 
appartement. 

De rentevoet van de lening is bijzonder gunstig en 
hangt niet af van de looptijd van je lening. Je geniet 
onmiddellijk van dit gunstig tarief, onderhandelen 
hierover hoeft dus niet. Andere belangrijke troeven van 
de woonkredieten bij het Vlaams Woningfonds: 
• beperkte dossierkost en lage kredietaktekosten;
• kosteloze schatting;
• geen bancaire verplichtingen; 
• lenen voor verbouwingen zonder 

reserveringskosten. 

Nieuwe voorwaarden sinds 1 september
Sinds 1 september 2019 zijn de 
toekenningsvoorwaarden van de woonkredieten 
verruimd. Je komt met andere woorden sneller in 
aanmerking. 

Een belangrijke wijziging zijn de hogere maximum 
toegelaten verkoopwaarden van de woning. Een 
woning van hogere waarde komt nu dus mogelijks 
toch in aanmerking voor de lening. Afhankelijk van 
de ligging van de woning of het appartement stijgt 
de toegelaten verkoopwaarde met 10 of 20%. 
Bijvoorbeeld: voor een gezin met twee kinderen 
bedragen deze waarden nu 244 200 euro (bij stijging 
10%) of 266 400 euro (bij stijging 20%). 

Bij het Vlaams Woningfonds kan je lenen tot 100% 
Vanaf nu kan je eventueel ook bijlenen voor de 
registratierechten en notariskosten. 
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INFO Welzijnscampus sociaal huis, Gasthuisstraat 11,  
03 330 11 20, onthaal@welzijnscampusbrecht.be,  
www.vlaamswoningfonds.be 
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NET GEMIST

26
JUNI
2019

27
JUNI
2019

29
JUNI
2019

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

Ondanks het feit dat 2019 een succesvolle editie was 
van de stratenloop met uitbundig veel enthousiaste 
lopers en supporters, veel lieve en lovende 
commentaren, de logistieke voordelen van de sporthal 
merkte de organisatie dat het supportershart van het 
merendeel van de lopers toch op de Gemeenteplaats 
is blijven liggen. Daarom besliste de organisatie tijdens 
de evaluatie om de volgende editie terug te laten 
organiseren op de Gemeenteplaats.

Het participatiemoment over de centrumontwikkeling 
in Sint-Lenaarts was een succes. Alle geïnteresseerden 

kregen tijdens een infomarkt meer info over de stand 
van zaken van het project en de mogelijke toekomstige 
scenario’s. Iedereen kon bovendien zijn mening, idee of 

bezorgdheid doorgeven.

De vijfde editie van Feeeest in het park was 
AAPnormaal, heel heet, super gezellig en 
zeker voor herhaling vatbaar!
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 De ideale start van het nieuwe schooljaar: je 
boeken laten kaften in de bibliotheek van Sint-

Job-in-‘t-Goor én laten voorzien van een unieke 
tekening van tekenaar Benjamin Leroy!

Deze 22ste editie van de parkhappening was een 
succes, maar niet zonder jullie! Wàt een publiek! Merci 
aan iedereen die er bij was en de vele vrijwilligers! We 

kijken al uit naar de 23ste editie, en meer bepaald naar 
13 juli 2020, wanneer we 100 parkhappeningkaarsjes 

uitblazen!

ma
JULI
2019

04
SEPT
2019

07
SEPT
2019

Het was weer gezellig druk bij de Pompiershut tijdens 
Fietshappening de Schakel! 255 fietsers vertrokken aan 
de Pompiershut, gevestigd bij de Brandweerpost Brecht. 
De Brandweer zorgde die zondag, tijdens hun jaarlijkse 
opendeurdag, voor indrukwekkende demonstraties, leuke 
kinderanimatie en de nodige dorstlessers. Neos zette zich in 
voor het goede doel met hun standje ‘Groot Brecht met een hart’ 
en de politie kwam naar goede traditie fietsen labelen tegen 
diefstal.25

AUG
2019

Met Sint-Job Zomert sluit de deelgemeente nu al tien jaar na elkaar 
de zomer af. Al van 's middags stroomden de jonge gezinnen volop 
naar het Max Wildiersplein voor festival familial. Daarna bleef het 
volk gretig hangen voor optredens van #Like Me, Les Truttes, Mi-
chael Schack en DJ Bjorn Verhoeven. 
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IN BRECHT

 

 

11 
OKT
vrijdag

Jasper Posson & 
Seppe Toremans

Een double bill met twee stand-up comedians pur Sang. Seppe Toremans 
zag je reeds als getalenteerde MC van onze comedyavond in het voorjaar. 
Seppe is één van de creatieve breinen achter succesprogramma's als 'Wat 
als' en 'Hoe zal ik het zeggen'. Hoog tijd voor kennismaking met het grote 
publiek. Jasper Posson was jarenlang de drijvende kracht achter de pro-
grammatie van het GC van Brecht. Nu 
keert hij dus terug om plaats te nemen 
op het podium. Jasper is de winnaar 
van de Lunatic Comedy Award 2017, 
finalist van Humo’s Comedy Cup 2018 
en de nieuwe rijzende ster in comedy 
land. Deze vrolijke Antwerpenaar 
lacht met alles en iedereen; verzuur-
de politici, ongelukkige dolfijnen en 
Antwerpenaren die zichzelf te serieus 
nemen. 

UUR  om 20.15 uur
PRIJS  € 14,00 / € 16,00

LOCATIE  gc Jan vander Noot,  
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30, www.gcbrecht.be

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

DATUM  van 01/10 tot 26/11
UUR di. 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, 
stijnvrints@ocmwbrecht.be

Ontspannen kan je leren
In deze cursus wordt de werking van ons 
zenuwstelsel uitgelegd. We gaan dieper 
in op de verschillende oorzaken van 
stressoren. We onderzoeken hoe stress 
ons leven in zijn greep krijgt. Via allerlei 
oefeningen gaan we ons lichaam beter 
leren kennen. 

DATUM  van 01/10 tot 26/11 
UUR  di. van 14.00 tot 16.00 uur
PRIJS  € 35,00 (7 lessen)
LOCATIE  ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00, 
stijnvrints@ocmwbrecht.be

Handige Henriëtta
Wil je niet langer wachten op je broer, 
echtgenoot of pa om een lekkende kraan 
te herstellen? In deze cursus krijg je 
oplossingen voor veel voorkomende 
problemen in huis. Je krijgt een beter 
inzicht in elektriciteit en sanitair, leert 
een zelfbouwpakket in elkaar steken en 
werkt met de boormachine. 

DATUM  van 02/10 tot 20/11
UUR  van 09.00 tot 11.30 uur
PRIJS   € 42,00 (7 lessen)
LOCATIE  ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00, 
stijnvrints@ocmwbrecht.be

Boerkenskermis
Vrijdag: kaartavond. Vanaf 
zaterdagmiddag gedurende 
heel het weekend mosselen te 
verkrijgen. Zaterdagavond: jeugdbal  
Maandagavond: sixties, seventies en 
eighties party.

DATUM  van 04/10 tot 07/10
LOCATIE  Tent Hoogstraatsebaan

Jeugd volleybal
Volleybal op een speelse manier leren 
kennen. Voor meisjes en jongens 
vanaf 9 jaar. Eerste jaar volledig 
gratis.

DATUM  Start za. 05/10/19
UUR  van 11.30 tot 13.00 uur
LOCATIE  Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7
CONTACT  Overvoc, 0477 20 47 15 of 
ronnyvandemerlen@telenet.be

Naailessen
Maken van een eigen werkstuk onder 
leiding van een ervaren naaister.

DATUM  van 08/10 tot 26/11
UUR  van 19.30 tot 22.30 uur
PRIJS  € 60,00 (6 lessen)
LOCATIE  ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  KVLV Sint-Job-in-'t-Goor, 
kvlvstjob@telenet.be

Rudi Vranckx - voordracht 
oorlog en migratie 

'Groot Brecht met een hart' heeft de eer 
Vranckx naar Brecht te halen en hem 
zijn verhaal te laten vertellen in één van 
onze drie thema's: Mensen op zoek naar 
een betere wereld! 

DATUM  do. 10/10/19
UUR  van 19.30 tot 22.30 uur
PRIJS   € 10,00
LOCATIE  Lochtenberg
CONTACT  Groot Brecht met een hart,  
0498 30 15 06, maystruyven@gmail.com



21

 

 

14 
OKT

maandag

Opening nieuwe 
Speelbabbel met  

gratis ontbijt 

De Speel-
babbel 
is een 
ontmoe-
tingsmo-
ment voor 
(toe-

komstige) ouders, grootouders, 
onthaalouders, … en hun kindjes 
waar gespeeld en gebabbeld kan 
worden. Vrijwilligers voorzien 
een warm onthaal en een drankje 
voor groot en klein. Je komt en 
gaat wanneer je wil. Iedereen met 
een kindje tussen 0 en 3 jaar is 
welkom!  Om de nieuwe Speel-
babbel feestelijk te openen, voor-
zien we een heerlijk gratis ontbijt 
(inschrijven hiervoor is niet 
nodig). Daarna ben je wekelijks 
op maandag van harte welkom 
tussen 09.00 en 12.00 uur. 

UUR  van 09.00 tot 12.00 uur
LOCATIE  Vrije kleuterschool Klavertje 3, 
Sint Willebrordusstraat 29
CONTACT  Dienst welzijn, 03 330 11 20 
of opvoedinspunt@brecht.be

Dag van de landbouw  
Overbroek

Opendeur bij paardenmanege 'Stal 
Sterrebos'. Attracties: boerenmarkt, 
demonstraties paarden, spek met 
eieren, Rodeostier, pompoenwedstrijd, 
zoektocht en kinderanimatie (pony 
rijden, kindergrime, luchtkasteel, …).

DATUM  zo. 13/10/19
UUR  vanaf 11.00 uur
LOCATIE  Manege, Brasschaatbaan 29a
CONTACT  Landelijke gilde, KLJ Overbroek, 
KVLV Overbroek

De warmste croques
Jeugd Rode Kruis Sint-Lenaarts 
organiseert 'de warmste croques' om 
geld in te zamelen voor 'Make A Wish'. 
Zij hopen op een massale opkomst, om 
een mooie cheque te kunnen afgeven bij 
de Warmste week van Studio Brussel.

DATUM  zo. 13/10/19
UUR  van 12.00 tot 20.00 uur
LOCATIE  JRK Sint-Lenaarts, Kerkstraat 1a
CONTACT  Jeugd Rode Kruis Sint-Lenaarts

Vers Geperst
Presentatie van boeken en cd's met 
voorstelling jaarprogramma 2019-2020 
van het Davidsfonds Sint-Job-in-'t-
Goor. 

DATUM  zo. 13/10/19
UUR  van 12.30 tot 17.00 uur
LOCATIE  School Maria Middelares,  
Hoge Baan 2
CONTACT  Davidsfonds Sint-Job-in-'t-Goor, 
03 663 37 17

Wandelclub 't Sluisken
Elke derde woensdag van de maand 
organiseert de wandelclub van ldc Het 
Sluisken een geleide wandeling. Deze 
maand doen ze de wandeling aan de 
E10 plas in Schoten.

DATUM  wo. 16/10/19
UUR  van 13.30 tot 17.00 uur
LOCATIE  Welzijnscampus Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken 03 330 11 20

Veilig op een veilige fiets
Deze workshop geeft een duidelijke 
opfrissing over de verkeersregels voor 
fietsers en zet je veilig op weg. Deelnemen 
is gratis maar inschrijven is verplicht.

DATUM  vr. 18/10/19
UUR  van 10.30 tot 15.30 uur
LOCATIE  ldc De Lindeboom, Kerklei 18A
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00, 
stijnvrints@ocmwbrecht.be

Erik Vlaminck: Dikke Freddy 
Maak kennis met Dikke Freddy, het 
alter ego van auteur Erik Vlaminck. In 
zijn columns ‘Brieven van Dikke Freddy’ 
neemt dakloze Dikke Freddy het op 
voor de kwetsbare mens. In grappige en 
trefzekere brieven kaart hij armoede en 
ongelijkheid aan bij het OCMW, bij de 
burgemeester van Antwerpen en bij zowat 
alle ministeries. De brieven verschijnen 
op de website sociaal.net. Dikke Freddy 
gaat nu op tournee om zijn mening live te 
delen. Deze activiteit wordt georganiseerd 
in samenwerking met De Schakel, De Kar, 
De Gezinsbond, KWB & Davidsfonds.

DATUM  vr. 18/10/19
UUR  om 20.15 uur
PRIJS   € 9,00 / € 11,00
LOCATIE  gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30, www.gcbrecht.be

MTB toertocht 
Mountainbiketocht door bos en veld. 
Het parcours is voor 85% onverhard en 
loopt doorheen de Brechtse heide. 

DATUM  za. 19/10/19
UUR  van 08.30 tot 13.30 uur
PRIJS  € 4,00
LOCATIE  KFC Sint-Job-in-'t-Goor, Sportveldlaan
CONTACT  Sint-Jobse Pedaalridders vzw, 
www.sprclub.be

Halloweenwandeling en 
pompoenhappening

Sfeervolle wandeling met 
Halloweenambiance en vuurspuwers. 
Pompoenweging vanaf 18.00 uur. 
Verschillende prijscategorieën. Vanaf 
21.00 uur livemuziek van De Schorre. 

DATUM  za. 19/10/19
UUR  Vertrek wandeling van 18.00 tot 21.00 uur
PRIJS  € 5,00 gratis tot 12 jaar
LOCATIE  Aveve, Hoogstraatsebaan 128B
CONTACT  De Vrije Zwaaiers,  
verbraeken@belgacom.net
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IN BRECHT
Biestkermis

Wijkkermis i.s.m. buurtcomité De Biest.

DATUM  van zo. 20/10 tot ma. 21/10
LOCATIE  Veldstraat
CONTACT  Buurtcomité De Biest

Hamertje Tik (2-7 jaar)
In de speelexpositie 'Hamertje Tik' 
beweeg je via spannende straatjes van 
het ene huisje naar het andere schuurtje. 
Hamertje Tik is een installatie waarin 
je speelt met tastbaar materiaal, ontdekt 
hoe de dingen echt in elkaar zitten en 
hoe de mechaniek werkt. Inspirerend 
voor zowel de allerkleinsten (waar zit de 
opening van een doosje) tot iets oudere 
kinderen (hoe ver schijnen zaklampjes). 
En ouders, die spelen gewoon mee…

DATUM  zo. 20/10/19
UUR  van 10.00 tot 12.00 uur
PRIJS   € 5,00
LOCATIE  OC 't Centrum, Dorpsstraat 73
CONTACT  Cultuurdienst Brecht, 
 03 660 28 30, www.gcbrecht.be

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

DATUM  wo. 23/10/19
UUR  van 09.00 tot 10.00 uur
LOCATIE  Leonardusschool, Dorpsstraat 12
CONTACT  Leonardusschool,  
www.leonardusschool.one

Open uurtje eerste  
kleuterklasje

Je kan de werking van de klas en de 
school komen bekijken. 

DATUM  wo. 23/10/19
UUR  van 09.30 tot 10.30 uur
LOCATIE  School In 't Groen, Leopoldstraat 15
CONTACT Basisschool In 't Groen,  
www.bs-intgroen.be

 

 

16 tot 26 
OKT

De bibliotheek gaat digitaal!

Workshop Virtual reality / 
Augmented reality
wo. 16/10/19 - doorlopend van  
13.30 tot 16.30 uur
Bibliotheek Sint-Job-in-’t-Goor, Kerklei 2
Gratis, inschrijven niet nodig

Zodra je de VR-bril opzet, word je 
meegesleurd in een andere, virtuele 
wereld. Diepzeeduiken, wandelen op 
de maan of een vreemde stad verken-
nen, terwijl je gewoon op je stoel in de 
bib zit? Ook augmented reality komt 
tijdens deze workshop aan bod: zo 
brengen we met een app een door jou 
ingekleurde kleurplaat tot leven.

Verwendag
za. 19/10/19 - doorlopend van  
09.00 tot 12.00 uur
Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9
Gratis, inschrijven niet nodig

Je bent doorlopend welkom in de bib 
voor een waaier aan verrassingen. 
Geniet bijvoorbeeld van deze actie 
om gratis audiovisuele materialen uit 
te lenen, ga op zoek naar één van de 
bib-tassen waarin een mooie prijs zit 
en ontvang een gratis gadget (zolang 
de voorraad strekt)!

Workshop retrogaming 
wo. 23/10/19 - van 14.00 tot 17.00 uur
gc Jan Van der Noot, Mudaeusstraat 9 
8 euro, inschrijven verplicht
(Leeftijdscategorie 2004-2008)

Maak een reis door de tijd: ontmoet 
Mario, Sonic en Shinobi en versla 
Bowser en Dr. Robotnik. Na deze 

middag heeft de geschiedenis van 
Nintendo, Sega en Atari geen gehei-
men meer voor je. Bovendien is deze 
activiteit geschikt voor jong en oud: 
jonge tieners ontdekken spelenderwijs 
de roots van het gamen, oudere tieners 
en twintigers beleven een middag vol 
nostalgie! Fun verzekerd!

Tentoonstelling Leo Timmers
vanaf 24/10/19 
Bibliotheken Brecht, Sint-Job-in-'t-Goor, 
Sint-Lenaarts

We stappen in de wondere wereld van 
auteur en illustrator Leo Timmers. 
In zijn prentenboeken staan humor, 
creativiteit en verbeelding centraal 
en dat valt in de smaak bij zijn jonge 
lezers: Timmers won al zeven keer de 
prijs van de Kinder- en jeugdjury. De 
tentoonstelling wordt op 24 oktober 
geopend in Brecht en reist vervolgens 
door naar de filialen van Sint-Le-
naarts en Sint-Job-in-'t-Goor.

Tabletcafé i.s.m. LINC
vr. 25/10/19 - van 10.00 tot 12.00 uur
Bibliotheek Sint-Job-in-’t-Goor, Kerklei 2

Om de digitale bibliotheekweek 
volledig in thema af te sluiten orga-
niseert de bib opnieuw het tabletcafé. 
Een speciale editie dit keer, want de 
Digiweet van LINC komt langs om 
het te hebben over een opzienbarend 
digitaal thema, zoals fake news of 
online privacy. Boeiende discussies 
gegarandeerd.

CONTACT  Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 of www.bibliotheekbrecht.be

Van 16 tot en met 26 oktober viert de bibliotheek de digitale bibliotheekweek. 
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26 
OKT

zaterdag

Heksentocht 

Kom mee griezelen aan de Noen-
heuvel en geniet van verschillende 
acts tijdens een begeleide wandeling 
van 1,5 uur. Verdubbel je plezier en 
kom zelf ook verkleed. Ook groe-
pen kunnen deelnemen. Fakkels 
en zaklampen zijn niet toegestaan. 
Inschrijven is verplicht! Niet geschikt 
voor kleine kinderen. 

UUR van 18.30 tot 23.00 uur
PRIJS  € 6,00 / € 3,00
LOCATIE  Noenheuvel, Abdijlaan
CONTACT  Toerisme Brecht,  
03 660 28 30, www.toerismebrecht.be

WORDT 
VERWACHT

Dries & Katleen 
Scheir: Double Bill 
Wie één song van Dries hoorde, of 
hem live zijn gitaar zag aanslaan, 
kan het getuigen: niemand blijft 
onbewogen bij het werk van deze 
Belgische singer-songwriter. Op 
‘Border Guards’, het debuutalbum 
van Katleen Scheir, hoor je sterke 
folky tekstnummers in de traditie 
van Joni Mitchell en Alela Diane.   
DATUM  vr. 08/11/19
UUR om 20.15 uur
PRIJS  € 16,00 / € 18,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30, www.gcbrecht.be

Ann Ceurvels & Jonas  
Winterland: Etiketjes 

Als moeder van een puberzoon met 
autisme en echtgenote van een man met 
ADHD kreeg het leven van actrice Ann 
Ceurvels een onverwachte wending. 
Tijdens de lezing ‘Etiketjes’ legt Ann uit 
waarom zoveel kinderen tegenwoordig 
een ‘etiketje’ dragen. Ze probeert de 
ontelbaar vele ouders en families die er 
elke dag mee leven een warm hart onder 
de riem te stoppen. Jonas Winterland 
zorgt voor de muzikale omlijsting. Jonas 
is zelf niet vreemd aan een etiketje. 
Als introvert voelt hij zich ook vaak 
onwennig in de maatschappij. Daar 
maakt hij liedjes over.

DATUM  do. 24/10/19
UUR om 20.15 uur
PRIJS  € 6,00 / € 8,00
LOCATIE  gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30, www.gcbrecht.be

Gezellige avond jeugdhuis
Tijdens de gezellige avond is er tijd voor 
een babbeltje, kans om een spel te spelen, 
rust en plezier staan centraal. In oktober 
kan je bingo komen spelen.

DATUM  vr. 25/10/19
UUR  van 19.00 tot 23.00 uur
LOCATIE  Jeugdhuis Den Dijk, Houtstraat 4G
CONTACT  Jeugdhuis Den Dijk,  
jhdendijk@gmail.com

Tabletcafé
Het tabletcafé is geen cursus, maar een 
informatiemoment waarbij we je graag 
begeleiden bij de eerste stapjes op de tablet. 

DATUM  vr. 25/10/19
UUR  van 10.00 tot 12.00 uur
LOCATIE  Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, Kerklei 2
CONTACT  Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 
of info@bibliotheekbrecht.be

Tweedehandsbeurs baby- 
en kinderspulletjes

Tweedehandsbeurs met baby- en 
kinderspulletjes, kleding tot 14 jaar, 
babyuitzet-artikelen, speelgoed en 
fietsen. 

DATUM  zo. 27/10/19
UUR  van 12.00 tot 15.00 uur
LOCATIE  gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Gezinsbond Brecht / 
 Sint-Lenaarts, Femma Brecht 0474 64 86 30 
of oomslind@scarlet.be

Deadline UiT-kalender november: vrijdag 4 oktober 2019

Veiligheidsbeurs op “één 
dag niet”

Heel wat veiligheidsmaatregelen zijn zo 
eenvoudig dat ze vaak over het hoofd 
gezien worden. Daarom organiseert 
Lokale Politie Voorkempen een 
grootse veiligheidsbeurs. Zowel politie 
als brandweer, A.Z. Sint-Jozef, BE-
Alert, het BIN-kenniscentrum, enkele 
diefstalpreventieadviseurs en enkele 
kenners van Inbraaksafe zullen er 
aanwezig zijn.

DATUM  zo. 27/10/19
UUR  van 14.00 tot 18.00 uur
LOCATIE Kapel Zoersel, Handelslei 167
CONTACT  Lokale Politie Voorkempen,  
www.politie.be/5355

Bingo
Ben je ook een echt bingofan, dan ben 
je hier aan het juiste adres. 

DATUM  wo. 30/10/19
UUR  van 13.30 tot 16.00 uur
PRIJS  € 0,50
LOCATIE  Welzijnscampus Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20



Op zondag 3 november 2019 lopen Brechtenaars Lorenz 
Braspennincx en David Vos de New York marathon ten 
voordele van Cliniclowns. Om geld in te zamelen voor dat 
goede doel ontwikkelden ze de gin ‘Vaartketsers’. David en 
Lorenz geven meer uitleg over hun actie.

Vaartketsers lopen voor  
Cliniclowns 

    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!

Lorenz, waarom lopen jullie de marathon in New York?
Lorenz: “Het is één van de meest iconische marathons 
ter wereld met maar liefst 50.000 deelnemers. Als 
individu is het heel moeilijk om een startnummer 
te bemachtigen, dus gingen we op zoek naar 
alternatieven. Zo kwamen we terecht bij Cliniclowns 
en na meer informatie gekregen te hebben over hun 
organisatie en wat ze verwezenlijken, waren we direct 
verkocht. De organisatie bezoekt jaarlijks meer dan 
22.000 zieke en/of kinderen met een beperking in 
zorginstellingen (o.a. ziekenhuizen, revalidatiecentra 
en brandwondencentra) en dit zonder enige vorm van 
structurele overheidssubsidie. Door met de kinderen te 
spelen, creëren de clowns een tijdelijke omgeving. Een 
omgeving waarin zieke kinderen gewoon weer even kind 
kunnen zijn. De sportieve prestatie koppelen aan dit 
goed doel lijkt ons dus extra tof.”

Hoe zamelen jullie geld in? Zijn er al acties geweest?
David: “We zamelen tot en met november 2019 geld 
in. We hebben de afgelopen maanden al verschillende 
opbrengstacties georganiseerd. Zo stonden we 
zowel op de Kleipikkersrun in Sint-Lenaarts als op de 
Brechtse Stratenloop met een standje waar we gin-
tonics verkochten. Ook hielden we in samenwerking 
met de Gemeentelijke Basisschool de Schakel in 
Sint-Lenaarts een sponsorrun voor de leerlingen. 
Naast deze acties, verkopen we een aantal zaken van 
Cliniclowns: brooddoos, koffietas en rode neus. Maar 
waar we toch vooral mee willen uitpakken, is onze 
zelfgemaakte "Vaartketsers" gin (40 euro, 70 cl). We 
maakten deze gin in samenwerking met Sterkstokers 
van Hoogstraten en ze bestaat uit zwarte peper, 

staartpeper, Japanse sansho, jeneverbes, vanille, salie, 
gagel, engelwortel en chichorei. Daarnaast zijn alle 
vrije bijdragen natuurlijk ook welkom. Vanaf 40 euro 
krijg je eveneens een fiscaal attest waardoor je 45% 
recupereert.”

Waar komt de naam 'Vaartketsers'vandaan?
Lorenz: “Het jaagpad langs het kanaal Dessel-
Schoten werd lange tijd gebruikt om de schepen voort 
te trekken. De sterke mannen en vrouwen, soms 
vergezeld van paarden waarvan de hoefijzers ketsten 
tegen het grind, noemde men Vaartketsers. Het is 
juist dat jaagpad dat in het verleden een belangrijke 
rol heeft gespeeld bij de binnenscheepvaart en zorgde 
voor economische welvaart in de regio. Tevens vormt 
het de plek waar we vaak gaan lopen met een groepje 
van vier vrienden uit de Kempen. Deze gin is een 
eerbetoon aan het jaagpad en de talrijke Vaartketsers 
uit het verleden en heden.”

Waar kan ik de gin  
bestellen?
David: “Je kan de gin, net 
als de andere zaken die we 
verkopen, op verschillende 
manieren bestellen. Je kan 
ons contacteren via mail: 
vaartketsers@gmail.com, 
via Facebook en Instagram 
("vaartketsers"), of via 
https://loopvoorcliniclowns.
be/nym-2019/author/vaartketsers.”


