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INFO Dienst duurzame ontwikkeling, 
Gemeentepark 1, 03 660 25 50 of 
karen.adriaenssens@brecht.be

Enkel nog vuurwerk door 
professionals in Brecht 

Het Vlaamse Parlement keurde 
begin april 2019 een nieuw decreet 
goed waarin een algemeen verbod 
wordt opgelegd om vuurwerk 
af te steken. Omwille van de 
veiligheid, zal onze gemeente dit 
vuurwerkdecreet toepassen, maar 
wel nog een uitzondering voorzien 
voor vuurwerk dat wordt afgestoken 
door professionals. 

Concreet wil dit zeggen dat jij als particulier geen vuurwerk meer mag afsteken! 
Enkel professionals krijgen, na een goedgekeurde aanvraag bij de gemeente, wel 
nog toestemming. Wie als niet-professional toch vuurwerk afsteekt op eender 
welk moment van het jaar, dus ook met oud op nieuw, riskeert een GAS-boete. 

Heb jij het ook 
graag lekker warm 
voor minder geld? 
De winter kondigt zich aan. Hoe 
krijg jij je woning lekker warm met 
een lage energiefactuur? Nodig 
onze verwarmingscoach eens uit 
bij je thuis. Deze coach geeft je 
advies en tips op maat. Omdat 
niet iedereen dezelfde levensstijl, 
leeftijd, gezinssituatie, werktijden 
of woning heeft, is zo’n persoonlijk 
advies extra waardevol. Zo’n gratis 
huisbezoek vraag je eenvoudig aan 
op www.provincieantwerpen.be 
(zoekwoord verwarmingscoach) 
of via de gemeentelijke dienst 
duurzame ontwikkeling.

Ondernemers: schrijf je in op de 
nieuwe digitale nieuwsbrief
Vanaf januari 2020 zal de gemeentelijke digitale nieuwsbrief uitgebreid worden 
met een luik ‘ondernemen’. Deze nieuwsbrief zal specifieke informatie bevatten die 
relevant is voor ondernemers in Brecht, zoals informatie rond wegenwerken, nieuwe 
wetgeving, opleidingen, … Je kan je abonneren op deze nieuwsbrief op www.brecht.be 
onder de titel ‘Blijf op de hoogte’. 

Je kan je ook inschrijven voor de andere thema’s: jeugd, sport, cultuur, ouderen, bib en 
gemeente. Maandelijks rond de 15de krijg je één nieuwsbrief met de thema’s waar je 
voor kiest.

INFODienst lokale economie en landbouw, Gemeentepark 1, 03 660 25 50 of  
sabine.vaneester@brecht.be

INFO Dienst integrale veiligheid en mobiliteit, Gemeentepark 1, 
03 660 25 58 of kristine.vanbavel@brecht.be
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(MET AANLEG VAN EEN WERFRESERVE VAN ÉÉN JAAR)

BELEIDSADVISEUR  
A1A-A3A – voltijds

In overleg met het bestuur en managementteam van 
gemeente en OCMW sta je in voor het opstarten, 
uitwerken en evalueren van grote en kleine projecten en 
dit in samenwerking met verschillende interne en externe 
stakeholders. Je stemt voortdurend af met partners rond 
resultaten, middelen en timing. Je bewaakt kwaliteit en 
kostenbesteding. Je rapporteert systematisch over de 
voortgang en zorgt voor de nodige communicatie. Daarnaast 
adviseer je bij beleidsmatige keuzes.

Je hebt expertise opgebouwd in organisatiebeheersing en 
projectmanagement in een omgeving met diverse interne en 
externe stakeholders. Je kan verschillende betrokkenen door 
dialoog meekrijgen in het ruimere verhaal van een project. Je 
legt vlot nieuwe contacten. Je bent houder van een diploma 
dat toegang geeft tot niveau A (master of gelijkwaardig).

EXPERT ICT  
A1A-A3A – voltijds

Je werkt een beleid uit om de verschillende diensten de 
mogelijkheid te geven om optimaal te werken. Je werkt mee 
aan projecten vanuit de eigen expertise en adviseert het 
bestuur en managementteam bij beleidsbeslissingen met 
betrekking tot ICT. Je volgt de budgetten rond ICT op en 
onderhoudt contacten met de belangrijkste leveranciers.

Je beschikt over een uitgebreide kennis van informatica in 
al zijn facetten (netwerk, telefonie, software, ….). Je bent 
klantgericht en hebt goede communicatieve vaardigheden. Je 
bent houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau A 
(master of gelijkwaardig) en rijbewijs B.

TECHNISCH ASSISTENT-CHAUFFEUR/
STRATENMAKER  
D1-3  – voltijds

Je staat samen met je collega’s in voor het aanleggen of 
herstellen van wegen, fiets- en voetpaden en het plaatsen of 
herstellen van riool- en afvoerbuizen. Je wordt ingezet voor het 
werken met kraan en wegenschaaf.

Je beschikt over een brede vakkennis op het gebied van 
wegenwerken en je kan goed overweg met de wegenschaaf en 
bandenkraan. Je bent houder van een getuigschrift/diploma 
van drie jaar secundair onderwijs (of gelijkwaardig) of houder 
van een getuigschrift van middenstands- of VDAB-opleiding. 
Je bent houder van een rijbewijs C.

CONSULENT AANKOOP 
B1-3 – voltijds

Als consulent aankoop ben je verantwoordelijk voor 
de realisatie van een duurzaam gemeenschappelijk 
aankoopbeleid voor gemeente en OCMW. Je staat in voor 
de opmaak van bestekken, vergelijking van offertes en 
opmaak van selectie- en gunningsverslagen. Je volgt hierbij 
de correcte procedures. Je zoekt synergiën tussen beide 
organisaties en je maakt werk van een systeem voor correct 
contractenbeheer.

Je bent in het bezit van een bachelordiploma. Je bent thuis 
in de wetgeving rond overheidsopdrachten. Je kan planmatig 
en gestructureerd werken. Je kan vlot samenwerken met 
collega’s en onderhandelen met leveranciers voor de beste 
prijs/kwaliteit.

INTERESSE IN ÉÉN VAN DE VACATURES?
Schriftelijke kandidaturen moeten – samen met een cv, eventueel rijbewijs indien gevraagd en kopie van het gevraagde 
diploma– toekomen bij gemeentebestuur Brecht, Gemeentepark 1, 2960 Brecht tegen afgifte van een ontvangstbewijs of 
via e-mail naar sollicitaties@brecht.be en dit uiterlijk op 19 november 2019 om 12.00 uur ’s middags.  

Op deze datum lever je het bewijs dat je voldoet aan de voorwaarden, uitgezonderd het uittreksel strafregister (max. 3 
maanden oud) dat kan toekomen tot uiterlijk 22 november 2019 om 12.00 uur ’s middags. De infobundel met vermelding 
van de functiebeschrijving en toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen bij de personeelsdienst op 03 317 
17 72 of via www.brecht.be/vacatures.
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(MET AANLEG VAN EEN WERFRESERVE VAN ÉÉN JAAR)

AANLEG WERFRESERVE: 
TECHNISCH ASSISTENT/
MEDEWERKER 
SPORTHAL  
D1-3  – voltijds

Je houdt actief toezicht op de 
sportzalen en beantwoordt vragen van 
burgers en gebruikers. Daarnaast sta je 
in voor een kwaliteitsvol onderhoud van 
de sportaccommodatie en sta je garant 
voor de veiligheid in de sporthal.

Je bent bereid om flexibel te werken in 
de week en in het weekend, zowel in de 
dag als ’s avonds. Je bent houder van 
een getuigschrift/diploma van drie jaar 
secundair onderwijs of gelijkwaardig.

Buurt denkt na over 
centrumontwikkeling  
Sint-Lenaarts
Ontwikkelaar Van Roey Vastgoed wil, als eigenaar van een aantal 
percelen naast het OC ‘t Centrum, in de omgeving ervan een 
nieuwe centrumontwikkeling realiseren. In samenspraak met 
de gemeente en de inwoners van Sint-Lenaarts werken zij de 
komende maanden verder aan een masterplan op maat van de 
dorpskern.
 
Eerste krijtlijnen voorgesteld aan de buurt
De eerste krijtlijnen voor deze centrumontwikkeling werden 
in juni 2019 voorgesteld aan de buurtbewoners. Tijdens dit 
infomoment en de weken daarop ontvingen we talloze reacties 
en suggesties van buurtbewoners. Zo leerden we onder meer dat 
de buurt bezorgd is over de schaal van het project en hoe hierbij 
het dorpsgevoel behouden kan blijven. Ook de beeldkwaliteit van 
de nieuwe architectuur is een belangrijk aandachtspunt. Tot slot 
willen de bewoners ook voldoende aandacht voor mobiliteit en 
parkeren bij de verdere uitwerking van de plannen. Anderzijds zijn 
veel bewoners erg tevreden dat er, op een duurzame wijze én met 
veel aandacht voor groen, geïnvesteerd wordt in hun dorpskern. 
Zo kijken ze bijvoorbeeld uit naar de komst van een buurtparkje 
nabij het nieuwe ontmoetingscentrum dat de woonkwaliteit verder 
positief zal beïnvloeden. We ontvingen ook heel wat waardevolle 
suggesties voor de invulling van publieke ruimte, klimaatambities of 
de algemene beeldkwaliteit.
 
De ontwikkelaar, de ontwerpers en de gemeente zijn momenteel 
aan de slag met alle ontvangen opmerkingen en suggesties. Ook 
worden bijkomende verkeerstellingen uitgevoerd en wordt de 
parkeerproblematiek in kaart gebracht. Op basis van deze nieuwe 
inzichten zal het masterplan worden bijgestuurd tot we een breed 
gedragen ontwerp kunnen voorleggen. We verwachten dat we dit 
kunnen voorleggen aan de bewoners in het voorjaar van 2020.
 
Alle inwoners van Sint-Lenaarts kregen intussen een folder in de 
brievenbus met een uitgebreid verslag van de buurtparticipatie.
 

INTERESSE IN BOVENSTAANDE 
AANLEG WERFRESERVE?
De schriftelijke kandidaturen 
moeten, samen met een cv 
toekomen bij het college van 
burgemeester en schepenen, 
Gemeentepark 1, 2960 Brecht, 
tegen afgifte ontvangstbewijs 
of via e-mail naar sollicitaties@
brecht.be en dit uiterlijk op 5 
november 2019 om 12.00 uur 
’s middags (of via e-mail). Een 
recent uittreksel strafregister 
model 596/2 (max. 3 maanden 
oud) moet toekomen uiterlijk 
op 8 november 2019 om 12.00 
uur ’s middags.  De infobundel 
met vermelding van de 
functiebeschrijving en toelatings- 
en aanwervingsvoorwaarden kan 
je bekomen via de personeels-
dienst op 03 317 17 72 of via  
www.brecht.be/vacatures.

INFO Dienst omgeving, Gemeentepark 1, 03 660 25 50 of omgeving@brecht.be
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Begraafplaatsen 
– verlopen 
grafconcessies 
Op de verschillende begraafplaatsen in onze 
gemeente bevinden zich een aantal graven 
en nissen waarvan de concessie vervallen 
is. Het gaat over graven die op ‘gekochte’ 
grond liggen en waarvan de concessietermijn 
verlopen is. De lijst van deze graven en 
nissen hangt sinds 15 oktober 2019 uit aan de 
ingang van de verschillende begraafplaatsen. 
Aan die graven en nissen werd ook een 
mededeling aangebracht die één jaar blijft 
hangen. 

Door de familie of enige belanghebbende kan 
tot 15 oktober 2020 een aanvraag ingediend 
worden om de concessie met 30 jaar te 
verlengen, mits betaling van het geldend 
tarief. Ook voor de verlopen eeuwigdurende 
concessies moet een aanvraag tot kosteloze 
hernieuwing worden ingediend. Een 
voorwaarde is wel dat de nabestaanden het 
graf blijven onderhouden tijdens de duur van 
de concessie. 

Indien er voor 15 oktober 2020 
geen aanvraag tot verlenging bij het 
gemeentebestuur is ingediend, vervalt 
de concessie. De grafstenen en andere 
voorwerpen die zich nog op de te verwijderen 
graven bevinden, kunnen tot 15 oktober 
2020 teruggenomen worden. Na deze 
datum worden ze eigendom van het 
gemeentebestuur en zullen ze verwijderd 
worden.

INFO Dienst burgerlijke stand, Gemeentepark 1,  
03 660 25 82 of gemeente@brecht.be

INFO www.igean.be/asbest

OPHALING AAN HUIS 
VAN ASBEST 
In opdracht van de Vlaamse Regering zorgt OVAM ervoor 
dat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig gemaakt wordt. In 
het kader hiervan organiseert Igean in samenwerking met 
de gemeente een ophaling aan huis van ‘hechtgebonden 
asbestmaterialen’. 

Wat is hechtgebonden asbest?
Bij hechtgebonden asbest, soms ook wel vast asbest genoemd, 
zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal  (bijvoorbeeld: 
asbestcementen golfplaten, leien of buizen). Zolang dat asbest 
in goede staat is en voorzichtig wordt bewerkt, kan je dit zelf 
veilig verwijderen.

Waarom asbest verwijderen?
Asbest is opgebouwd uit kleine vezels die je met het blote 
oog niet kunt zien. Ze zijn echter gevaarlijk als je ze inademt. 
Asbestvezels komen vrij bij verwering (slijtage en afbrokkelen 
door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of 
bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, ... 

Samen verslaan we het asbestbeest
De gemeente en Igean, in samenwerking met OVAM, helpen 
je graag om veilig en vakkundig jouw woning asbestveilig 
te maken door middel van een ophaling aan huis. Concreet 
levert Igean tegen een gunstig tarief plaatzakken, big 
bags of een container, steeds met twee sets Persoonlijke 
BeschermingsMiddelen (PBM’s). Je vult deze dan zelf met 
asbesthoudend materiaal. Nadien komt Igean de zakken of 
container ophalen. 

BEKNOPT

Nieuw raadslid  
Ivan Flebus
Raadslid Peter Ballière (N-VA) nam 
op de gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn van donderdag 10 
oktober 2019 ontslag. Hij wordt vervangen 
door Ivan Flebus (foto) (N-VA).



IN BRECHT
Pannenkoeken & zo

Ga 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 vr. 01/11/19
UUR  van 11.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Parochiezaal Overbroek,
St.-Willebrordusstraat 21
CONTACT  KVG Brecht,  
marcelvandyck@skynet.be

Mosselfeest 
Naar jaarlijkse traditie organiseert de 
Chiro van Brecht opnieuw haar Mossel-
feest. Jong en oud zijn uitgenodigd om 
heerlijke mosselen te eten ten voordele van 
deze jeugdvereniging. 

DATUM zo. 03/11/19
UUR  van 12.00 tot 20.00 uur
LOCATIE Chiropleintje Brecht, Tilburgplein 39
CONTACT  Chiro Brecht, www.chirobrecht.be

Infosessie: (bijna met) pensioen
Wil je weten wanneer je met pensioen kan 
gaan? Vraag je je af of het voordeliger is 
om te blijven werken of op brugpensioen 
(SWT) te blijven tot 65 jaar? Ben je wel 
zeker dat de informatie op Mypension 
correct is? … Of wil je gewoon weten hoe 
alles praktisch verloopt? Loop niet het 
risico geld te verliezen en informeer je goed 
vooraf over jouw pensioen!  

DATUM ma. 04/11/19
UUR  van 19.00 tot 22.00 uur
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 330 11 20 of 
liesbethvanmenxel@ocmwbrecht.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. 06/11 en wo. 20/11
UUR  van 14.00 tot 15.00 uur
LOCATIE Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9 of 
Bibliotheek Sint-Job-in-’t-Goor, Kerklei 2
CONTACT Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 of 
info@bibliotheekbrecht.be

Opvoeden van jongens
Tijdens deze gratis voordracht word 
je ondergedompeld in de belevings- en 
ontwikkelingswereld van jongens. Je krijgt 
tal van inzichten en nuttige tips over de 
omgang met jongens. Je komt te weten 
hoe je beter kan inspelen op de “eigen-
aardigheden” van jongens en hoe je een 
echte mentor voor hen kan zijn. 

DATUM wo. 06/11/19
UUR  van 20.00 tot 22.00 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Opvoedingswinkel Zoersel,  
03 270 06 73 of huiszoersel@olo.be

DEF van de pc
Na het ABC volgt het DEF van de PC. 
Deze vervolgcursus besteedt aandacht 
aan de beginselen van tekstverwerking 
en gaat dieper in op het aanmaken 
van een eigen archief op je computer. 
Het handig en snel terugvinden van 
opgeslagen documenten staat voorop! 

DATUM van do. 07/11 tot 05/12
UUR  van 09.15 tot 12.00 uur
PRIJS  € 25,00 
LOCATIE Welzijnscampus Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20

Workshop 
gembercompressen

Tijdens deze workshop brengen we doeken 
die gedrenkt werden in heet gemberwater 
aan op de pijnpunten van jouw lichaam. 
Deze zorgen ervoor dat je lichaam diep 
ontspant. Tevens geeft het verlichting bij 
spierpijnen/stijfheid, luchtwegeninfecties, 
ontstekingen, zwellingen en werkt het 
bevorderend voor je bloedcirculatie en 
nieren. 

DATUM vr. 07/11/19
UUR  van 19.30 tot 21.30 uur
PRIJS  € 15,00
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 of 
stijnvrints@ocmwbrecht.be

Quiz
Quiz ten voordele van jeugdhuis 
Den Dijk.

DATUM van 08/11/19
UUR  om 19.30 uur
PRIJS  € 15,00
LOCATIE Jeugdhuis Den Dijk, Houtstraat 4g
CONTACT  Jeugdhuis Den Dijk,  
www.facebook.com/jhdendijk

Fototenstoonstelling: 
Into the light 

Twee gepassioneerde fotografen uit 
Sint-Lenaarts wilden al lang een 
fototentoonstelling organiseren in de 
gemeente waar ze wonen. Nu het nieuwe 
OC ‘t centrum open is, is dit voor hen de 
uitgelezen kans!

DATUM van 08/11 tot 10/11
UUR  vr. van 19.00 tot 23.00 uur 
za. en zo. van 10.00 tot 20.00 uur
LOCATIE OC ‘t Centrum, Dorpsstraat 73
CONTACT  Ronnie Goos,  
ronnie.goos@proximus.be
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DRIES & KATLEEN 
SCHEIR:  

DOUBLE BILL
Wie één song van Dries hoorde, of 
hem live zijn gitaar zag aanslaan, kan 
het getuigen: niemand blijft onbewo-
gen bij het werk van deze Belgische 
singer-songwriter. Het duurt maar 
enkele seconden voor je verkocht 
bent aan zijn doorleefde stem en rau-
we nummers die balanceren tussen 
blues en folk. 

 
Op ‘Border Guards’, het debuutal-
bum van Katleen Scheir dat in de-
cember 2018 uitkwam, hoor je sterke 
folky tekstnummers in de traditie van 
Joni Mitchell en Alela Diane. Border 
Guards bevat een selectie uiterst 
persoonlijke, emotionele en eerlijke 
songs waarmee Katleen Scheir ook 
live haar publiek keer op keer weet te 
ontroeren.

UUR  om 20.15 uur
PRIJS € 16,00 / € 18,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst, 03 660 28 30 of 
www.gcbrecht.be

08 
NOV
vrijdag

11-novemberviering
Zoals ieder jaar herdenken wij op 
11 november het einde van de Eerste 
Wereldoorlog en gedenken wij ook in 
Brecht alle slachtoffers van de oorlogen. 
Dit jaar vindt de viering plaats in 
Overbroek. De 11-novemberviering 
start met een viering.  Na de viering 
is er een gezamelijke optocht naar het 
oorlogsmonument, waar enkele kransen 
neergelegd zullen worden.  

DATUM ma. 11/11/19 
UUR om 10.00 uur
LOCATIE Kerk Sint-Willebrordus, Overbroek
CONTACT  Gemeente Brecht, 03 660 25 50

Geprikkeld om onthaalouder 
te worden? 

Onthaalouder worden, iets voor jou? Als 
onthaalouder vang je kinderen op in je 
eigen woning, in combinatie met je gezin. 
Je hebt een warm hart voor kinderen; 
spelend opvoeden is je ding. Je kan goed 
organiseren en je staat open voor overleg 
en samenwerking met ouders en met 
Landelijke Kinderopvang. Landelijke 
Kinderopvang organiseert een infomoment 
hierover. Er is ook een onthaalouder 
aanwezig om te vertellen uit de praktijk.

DATUM di. 12/11/19
UUR  van 19.00 tot 22.00 uur
LOCATIE Landelijke kinderopvang, 
Gemeenteplaats 5 
CONTACT  Landelijke Kinderopvang,  
070 24 60 41 of www.landelijkekinderopvang.be/
infosessies

Theaterstuk ‘Minoes’
Dit jaar kan je de acteurs van Brechts 
Kinder Theater bewonderen in het 
theaterstuk ‘Minoes’. Minoes was vroeger 
kat, maar is dan een dame geworden. 
Maar een dame met poezenmanieren. 
Ze komt terecht bij Tibbe, een verlegen 
journalist. De katten van Killendoorn 
weten altijd alles. Ze vertellen de 
nieuwtjes door aan Minoes, zodat Tibbe 
erover kan schrijven. Zo komen er heel 
wat geheimen aan het licht,als daar maar 
geen problemen van komen...  

DATUM za. 09/11 en zo. 10/11
UUR  van 14.00 tot 17.00 uur
PRIJS   € 4,00 / € 6,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Brechts Kinder Theater, 0476 78 13 31 
of bkt_brechtskindertheater@hotmail.com

Veldtoertocht 
Veldtoertocht van 17, 27 of 45 km 
doorheen Brechtse heide en bossen met 
bevoorrading onderweg.

DATUM zo. 10/11/19
UUR  van 08.00 tot 10.30 uur
PRIJS   € 3,00
LOCATIE Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7
CONTACT  Sunshine Trappers, 0472 43 99 69 of 
info@sunshinetrappers.be

Boekenbeurs
Een ruime selectie van nieuwe boeken, 
waar elk kind een boek vindt dat echt bij 
hem of haar past (Jeukiboek). Verschillende 
toneelvoorstellingen van het 5e & 6e leerjaar, 
waar een boek wordt uitgebeeld (dat boek 
kan je nadien winnen). Voorleessessies voor 
de kleuters door de kleuterjuffen. 

DATUM zo. 10/11/19
UUR  van 13.00 tot 18.00 uur
LOCATIE gbs De Sleutelblome, Schoolplein 2
CONTACT gbs De Sleutelbloem,  
oc_desleutelbloem@hotmail.com



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUNSTENDAG 
VOOR KINDEREN

Op 17 november is het weer zover: 
kinderen koning! Tijdens de kun-
stendag voor kinderen gooit het IKO 
opnieuw zijn deuren open. Benieuwd 
welke leuke workshops de leerkrach-
ten dit jaar in petto hebben? Kom 
zeker eens kijken en vergeet je broer, 
zus, oma, nonkel en buurman niet!

UUR  van 10.00 tot 13.00 uur
LOCATIE IKO, Gasthuisstraat 42
CONTACT  Cultuurdienst, 03 660 28 30 of 
www.gcbrecht.be

17 
NOV
zondag

Wandelclub ‘t Sluisken
Elke derde woensdag van de maand 
organiseert Het Sluisken een geleide 
wandeling. Deze maand wandelen ze “de 
Schotensegemeente” in Sint-Job-in-’t-Goor.  

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

Coverfest 2019 
De covergroepen The Nutcrushers en 
Sticky Notes gaan je bombarderen met de 
ene hit na de andere ... geen tijd om je te 
vervelen dus maar genieten van dit live 
muzikaal spektakel.

DATUM vr. 22/11/19
UUR  om 20.00 uur
PRIJS   € 6,00
LOCATIE Jeugdhuis ‘t Jop, Kattenhoflaan 102d
CONTACT  Jeugdhuis ‘t Jop,  
www.facebook.com/JHtjopSintJob

Tributefest 2019
Dit jaar komt het jeugdhuis met een nieuw 
concept ... Ze nodigen Tribute-acts uit 
van toonaangevende artiesten zoals Pink, 
Dolly Parton en niemand minder dan de 
legendarische Queen...  

DATUM za. 23/11/19
UUR  om 20.00 uur
PRIJS   € 6,00
LOCATIE Jeugdhuis ‘t Jop, Kattenhoflaan 102d
CONTACT  Jeugdhuis ‘t Jop,  
www.facebook.com/JHtjopSintJob

Internet & e-mail
Deze cursus belicht de beginselen van het 
internet: het leren surfen op het net en het 
aanmaken van een e-mailadres.

DATUM van 22/11 tot 20/12 
UUR  vr. van 09.15 tot 12.00 uur
PRIJS   € 25,00
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 of 
stijnvrints@ocmwbrecht.be

Bloed geven doet leven
Wist je dat 70% van de Belgische 
bevolking ooit bloed nodig heeft, maar 
dat slechts 3% doneert? Om elke dag 
levens te kunnen redden, zijn we 
continu op zoek naar nieuwe donoren. 
Jij kan hen helpen.

DATUM do. 14/09/19
UUR  van 16.30 tot 20.30 uur
LOCATIE Administratief centrum, Kerklei 2
CONTACT  Rode Kruis Sint-Job-in-’t-Goor,  
www.rodekruis.be

Teensnight
Een avond met dj Sty voor jongeren van 
10 t.e.m. 15 jaar.

DATUM vr. 15/11/19
UUR  van 17.00 tot 23.00 uur
LOCATIE Jeugdhuis Den Dijk, Houtstraat 4g
CONTACT  Jeugdhuis Den Dijk,  
www.facebook.com/jhdendijk

Kersttentoonstelling
Verkoop en tombola van gemaakte 
stukken, naaiwerk, breiwerk, 
bloemschikken, kaartjes, …

DATUM za. 16/11/19
LOCATIE OC ‘t Centrum, Dorpsstraat 73
CONTACT  Bezigheidstherapie, 0475 49 92 96

Engelenburcht

De voorstelling “ De Engelenburcht” gaat over 
hoe gewone mensen in een landelijk dorp de 
WO I beleefden. Harmonie Verbroedering 
brengt de lokale geschiedenis opnieuw tot 
leven. In een 75 minuten durende voorstelling 
vertellen we de geschiedenis gezien door 
de ogen van de mensen die er deel van 
uitmaakten. Angst, eenzaamheid, heimwee, 
geloof, hoop, twijfel,… alle emoties die horen 
bij deze dramatische gebeurtenissen worden 
muzikaal vertolkt in een symfonisch geheel.  
Deze harmonie krijgt de wereldprimeur 
voor deze opvoering want nooit eerder is dit 
uitgevoerd door een harmonie bezetting.

DATUM zo. 17/11/19
UUR  van 14.30 tot 17.00 uur
PRIJS € 8,00 / € 10,00
LOCATIE Sint Leonarduskerk, Dorpsstraat 26
CONTACT  Harmonie Verbroedering Sint-
Lenaarts, 03 313 96 80 of 
kaarten@harmonieverbroedering.be

Toneel: Klachten (in de 70’s)
Een klucht van Paul Coppens in een 
regie van Guy Van Der Smissen. Op het 
klachtenbureau van grootwarenhuis 
“Janco” gaan de poppen soms letterlijk en 
figuurlijk aan het dansen. Een amoureuze 
chef, een zingende poetsvrouw, een sullige 
klerk, een jaloerse echtgenoot, …

DATUM vr. 22/11, za. 23/11, zo. 24/11 en do. 28/11
UUR  vr., do. en za. van 20.00 tot 23.00 uur 
zo. van 14.30 tot 17.00 uur 
PRIJS  € 8,00
LOCATIE OC ‘t Centrum, Dorpsstraat 73
CONTACT  Toneelkring Vertoli, 0487 42 81 44 of 
www.vertoli.be
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CHRISTOPHE  
VANDEGOOR: 
 RADIO KOERS

 In deze voorstelling vol wielerver-
halen en muziek sleurt Vandegoor 
je live mee in een massasprint, op 
zoek naar momenten van ontroering, 
zowel in de sport als in de muziek: 
van de Amsterdamse humor van 
Gerrie Knetemann, de aura boven 
het hoofd van Frank Vandenbrouc-
ke, het instinct van de sprinters tot 
het rock-‘n-rollgehalte van Bradley 
Wiggins. Radio Koers is een ode aan 
de radio en de verbeelding!

UUR  om 20.15 uur
PRIJS € 16,00 / €18,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst, 03 660 28 30 of 
www.gcbrecht.be

22 
NOV
vrijdag

Deadline UiT-kalender december: vrijdag 8 november 2019

Johan Terryn: Ankerman 
“Ankerman” vertelt het verhaal van een 
nieuwslezer die compleet verlamd geraakt 
van angst voor de wereld waarover hij 
bericht. En of die erin slaagt het scherm 
stuk te slaan dat tussen hemzelf en die 
wereld staat. De nieuwe voorstelling 
van Johan Terryn wordt weer een feest 
van groteske verhalen en cabareteske 
trouvailles. Hoe lang kan je naar een 
robotstofzuiger kijken? Hoe krijg je een 
vast zittende trouwring uit? Hoe geraak 
je in het hier en nu? En wat kunnen we 
leren van de walvis? Allemaal vragen in 
het hoofd van zijn personage onderweg 
naar die ene ultieme vraag: Hoe kan je op 
het einde van je leven samenvallen met de 
mens die je had willen worden?

DATUM za. 23/11/19
UUR  om 20.15 uur
PRIJS   € 16,00 / € 18,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst, 03 660 28 30 of 
www.gcbrecht.be

Slavernij doorheen de 
geschiedenis tot op heden

Lezing over slavernij gebracht door Frans 
Van den Brande. Hij behandelt dit thema 
doorheen de geschiedenis en toont aan hoe 
vreselijk actueel slavernij ook vandaag nog 
is. Parochie Sint-Michiel ism met Brechtse 
verenigingen: De Kar, Okra, Landelijk 
Gilden, KLJ, Femma, Chiro, Samana, 
Davidsfonds en KVLV. 

DATUM do. 28/11/19
UUR  om 19.30 uur
PRIJS   € 5,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Inkomkaarten zijn beschikbaar bij 
de verenigingen of Johan Smet, 03 313 61 17 of 
johansmet@scarlet.be

V&E Band Meets Dancarta / 
Lets Dance Together

Toffe avond met leuke live muziek van de 
fantastische V & E Band opgefleurd met 
mooie dansnummers van de geweldige 
dansers van Dancarta. Afterparty met dj 
Promile.  

DATUM za. 23/11/19
UUR  om 20.00 uur
PRIJS   € 15,00
LOCATIE LSB Rent, Ondernemerslaan
CONTACT  Dancarta, www.dancarta.be 

Bingo
Ben je ook een echt bingofan, dan ben 
je bij Het Sluisken aan het juiste adres. 
Maandelijks organiseren ze een gezellige 
bingonamiddag.

DATUM do. 28/11/19
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

Tabletcafé
Het tabletcafé is geen cursus, maar een 
informatiemoment waarbij de bib je graag 
begeleidt bij de eerste stapjes op de tablet. 
Heb je al meer ervaring dan helpen ze 
graag verder met je vragen. 

DATUM vr. 29/11/19
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

Oxfam cadeaudagen
Kennismaking met Fairtrade en 
andere ‘gelijkgezinde’ producten. 
Geschenkenbeurs met uitgebreide 
mogelijkheid tot aankoop van Fairtrade 
producten en geschenken. Gelegenheid tot 
proeven van lekkere wijnen uit (h)eerlijke 
handel.

DATUM za. 30/11 en zo. 01/12
UUR za. van 14.00 tot 19.00 uur en zo. van  
10.00 tot 16.00 uur
LOCATIE BS Maria Middelares, Toekomstlaan
CONTACT  Oxfam wereldwinkel Sint-Job, 
owwsintjob@proximus.be

Concert “At The Movies”
Het najaarsconcert van Kon. Harmonie 
De Eikel staat dit jaar in het teken van 
filmmuziek. Laat je wegvoeren naar een 
fantasiewereld op de muziek van het 
harmonieorkest, het instaporkest en de 
drumband.

DATUM za. 30/11/19
UUR om 20.00 uur
PRIJS   € 5,00
LOCATIE zaal De Eikel, Oude Veldstraat 
CONTACT  KH De Eikel, www.facebook.com/
KoninklijkeHarmonieDeEikel


