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2016 begon zoals 2015 eindigde: met zinloos geweld tegen onschuldigen. En ook ons 
land werd zwaar getroffen. Het onzinnig bloedvergieten in Zaventem en Maalbeek zal 
voortaan in ons collectief geheugen gegrift staan.

Kunnen wij in Brecht zelf iets ondernemen tegen al dit zinloos geweld?

Ja, heel veel zelfs, gewoon door meer respect op te brengen.

Want geweld begint, waar respect eindigt.

Ook in onze buurt, op het werk, in onze club en in onze gemeente kunnen wij veel meer 
respect opbrengen voor onze buren, onze collega’s, onze clubleden en medeburgers.

Respectvol handelen is een taak van iedereen: het is een verantwoordelijkheid van 
iedereen in onze samenleving en dus niet alleen van de overheid.

De overdracht van normen en waarden begint in de familie en de meeste ouders en 
grootouders zijn daar heel spontaan en gewetensvol mee bezig. En voor de ouders die 
het zelf niet volledig kunnen, zorgt de overheid voor opvoedingsondersteuning.

Ook het onderwijs speelt zijn rol: ook hier leren jongeren wat kan en wat niet kan. 
Persoonlijk heb ik een grote bewondering voor wie in het onderwijs elke dag weer 
opnieuw aan de slag gaat om aan jonge mensen deze levenslessen bij te brengen. 

Maar jongeren opvoeden en vormen tot verantwoordelijke mensen met rechten en 
plichten, met fatsoen en normbesef gebeurt niet alleen in gezin en school. Elke geleding 
van onze samenleving moet daarin haar rol opnemen: van jeugdbeweging tot kerk, van 
sportclub tot buurtcomité.

Of anders gezegd: elke Brechtenaar heeft een opdracht in onze samenleving.

In 2017 is er dus werk aan de winkel, voor ieder van ons.

En aan iedereen, in het bijzonder aan onze zieken, wens ik een gezond en voorspoedig 2017.

Moge 2017 een jaar zijn met veel warmte in ieders hart.

Luc Aerts,
burgemeester.
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BIBLIOTHEEK VAN BRECHT 
VOERT ZELFUITLEENBALIE IN  

Aanschuiven in de wachtrij van 
de bib voor baliemedewerkers 
die je materialen in- en 
uitscannen? Het is verleden tijd 
in de bibliotheek van Brecht! 
Het innemen en uitlenen van 
materialen gebeurt er sinds 
begin december door de 
gebruikers zelf. We vragen 
Annemie Smits, diensthoofd 
van de bibliotheek, waarom 
deze actie samen met tal 
van andere wijzigingen 
ervoor zorgen dat we van een 
‘moderne bibliotheek’ mogen 
spreken in Brecht. 

"We bieden in onze bibliotheken  
zo veel meer aan dan het uitlenen 

van boeken!"

MODERNE BIBLIOTHEEK IN BRECHT
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Annemie, begin december werden in de bibliotheek 
van Brecht drie zelfuitleenbalies geïnstalleerd. Welke 
voordelen hebben deze voor de bezoekers? 
“De gebruikers van de bib in Brecht scannen vanaf nu 
zelf hun boeken in en uit. Breng zeker je lidkaart mee 
naar de bib want zonder kaart kan je geen materialen 
mee naar huis nemen. In de nabije toekomst zal het 
scannen vanaf smartphone of gebruik e-id ook mogelijk 
zijn. Het grote voordeel voor onze bezoekers is dat 
onze bibliotheekmedewerkers nu meer tijd hebben om 
advies en begeleiding te bieden. Bovendien hebben 
de gebruikers meer privacy bij het ontlenen van hun 
materialen.”

Het woordenboek omschrijft een bibliotheek als volgt: 
“een instelling waar je boeken kunt lenen”. Klopt deze 
omschrijving nog? 
“We mogen in Brecht toch wel spreken van een ‘moderne 
bibliotheek’. Onze hoofdtaak blijft natuurlijk het uitlenen 
van boeken. Maar wij bieden zo veel meer aan! We lenen 
digitale fundels (digitale prentenboeken) uit, gebruikers 
hebben toegang tot een digitaal krantenarchief, 

we bieden digitale workshops aan (bijvoorbeeld 
3D-printen, tekenen met tablet,…), gebruikers kunnen 
computers gebruiken in de bib, gratis toegang wifi, ... 
Mensen die niet goed Nederlands spreken of waarvan 
Nederlands niet hun moedertaal is, kunnen trouwens 
terecht bij "Taalpunt Nederlands" (verzameling van 
materialen die helpen om onze taal te leren).”

Wat met bezoekers die hun boeken na de 
openingsuren willen binnenbrengen?
“Wie voor een gesloten deur staat kan in Sint-Lenaarts 
en Sint-Job-in-‘t-Goor zijn ontleende materialen al 
een tijdje inleveren via de inleverschuiven, ook na de 
openingsuren uiteraard. Zo’n inleverschuif komt er 
begin 2017 ook in Brecht. Bovendien kunnen leners 
materialen ook verlengen en reserveren via de website 
Mijn Bibliotheek. Dat is weer een tripje naar de bib 
uitgespaard!”

"Gebruikers van de bib in Brecht scannen nu 
zelf hun boeken in en uit."

INFO Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9,  
03 330 12 80 of www.bibliotheekbrecht.be

OPGELET!
BRENG ZEKER JE LIDKAART  

MEE NAAR DE BIB WANT ZONDER 
KAART KAN JE GEEN MATERIALEN 

MEE NAAR HUIS NEMEN.
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“HELP MET EEN KLEIN GEBAAR  
EEN ANDERE INWONER UIT DE NOOD”

  
Armoede in onze gemeente? Ja hoor! 
Chantal, drijvende kracht achter het nieuw initiatief 
groentebedeling, legt uit hoe het werd opgestart. “De Kar 
(welzijnsschakel in Brecht) organiseert al een tijdje een 
groentebedeling. Nadat ik het project daar opstartte, merkte ik 
dat er in de deelgemeente Sint-Job-in-‘t-Goor ook nood aan was. 
Wij denken nog te vaak dat er enkel in grote steden mensen met 
moeilijkheden wonen, maar ook in onze gemeente zijn er heel wat 
inwoners die zo’n hulp echt nodig hebben!”

Groentebedeling voor 43 Sint-Jobse gezinnen
Chantal vertelt dat ze tweemaal per maand naar een 
groenteveiling gaat. “Onder andere de groenteveilingen in 
Hoogstraten en Sint-Katelijne-Waver stellen een deel van hun 
overschotten ter beschikking om te verdelen onder organisaties 
die mensen ondersteunen die het wat moeilijker hebben. 
We maken groentepakketten op en verdelen die onder onze 
doelgroep.” Dit vergt heel wat werk voor het team van 14 

vrijwilligers. “Het is inderdaad een hele organisatie,” vertelt 
Chantal, “maar het is zo ontzettend belangrijk om de 

doelgroep een duwtje in de rug te geven richting gezonde 
en evenwichtige voeding. Bovendien kunnen ze met het 

geld dat ze hiermee uitsparen iets anders doen. We zien 
soms schrijnende situaties van gezinnen met kinderen 
die geen budget hebben om groenten te kopen. Die 
mensen verder helpen, geeft ons, het geweldige team 
van vrijwilligers, trouwens echt veel voldoening.” 
Emelie, spilfiguur van De Schakel, vult aan: “Na 8 

jaar zijn al die mensen een soort familie geworden. 
Ze weten me te vinden als ze nood hebben aan een 

babbeltje.”

Groentebedeling, uitgesteld brood en winkeltje voor mensen met 
een kleine portemonnee

Een groep vrijwilligers die aan 
de hand van enkele activiteiten 
mensen uit Sint-Job-in-‘t-Goor 
met een kleine portemonnee, 
wil informeren, helpen en 
samenbrengen. Dat is wat 
welzijnsschakel De Schakel 
doet. In de tweede helft 
van 2016 startten ze enkele 
gloednieuwe projecten op. 
Vrijwilligsters Emelie Eeckelaert 
en Chantal De Clercq vertellen 
waarom ze zich actief inzetten 
voor de organisatie.
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"Ook in onze gemeente zijn er heel wat inwoners met een  
kleine portemonnee die hulp echt nodig hebben”  

(Chantal)
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Emelie vertelt verder: ”Uiteraard 
moeten inwoners wel voldoen 
aan bepaalde voorwaarden om 
in aanmerking te komen voor 
een groentepakket. De Schakel 
werkt hiervoor nauw samen met 
het OCMW. Bij de start van dit 
project telden wij 19 klanten voor 
de groentebedeling. Vandaag zijn 
dat er al meer dan het dubbele. En 
er komen nog steeds klanten bij,” 
vertelt Emelie, “het bewijst dat er 
in onze gemeente echt wel nood 
aan is.”

Sociaal contact is minstens even 
belangrijk
Wie tweewekelijks zijn pakket 
groenten ophaalt, kan bovendien 
terecht in het sociaal winkeltje 
waar niet-voedingsproducten 
(waspoeder, toiletpapier, kleding,…) 
te koop zijn tegen sterk verlaagde 

prijzen. Chantal: 
”Ook hier gaat het 
over overschotten, 
producten die uit 
het assortiment zijn 
en niet meer verkocht 
geraken, producten met 
anderstalige etiketten,… 
In heel dit project is de 
sociale ruimte trouwens 
minstens even belangrijk! Daar 
drinken de mensen gezellig iets, 
ze leren elkaar kennen en wisselen 
tips uit.”    

Help zelf een andere inwoner van 
onze gemeente!
De Schakel startte ook met het 
project ‘Uitgesteld Brood’. Dit 
project loopt al een tijdje in Brecht 
en Sint-Lenaarts en nu dus ook 
in Sint-Job-in-‘t-Goor. Chantal 
legt uit hoe het werkt: “Je koopt 
bij een bakker in onze gemeente 
een bon aan voor een brood. Deze 
bonnen worden dan verdeeld over 
de mensen die het nodig hebben.” 
Emelie: “We startten inmiddels 
een gelijkaardig project op in Sint-

De Schakel in 
het kort
•  Opgestart in 2008 door een 

aantal mensen uit Sint-Job-in-
‘t-Goor

•  De Kar heeft in Brecht een 
gelijkaardige werking

•  Maandelijks eetcafé voor 
de mensen met de kleine 
portemonnee

•  Speelbabbel, wekelijks 
ontmoetingsmoment voor 
(groot-)ouders

•  Jobtuin, inclusieve samentuin 
met mensen met een kleine 
portemonnee, mensen 
met een beperking en 
buurtbewoners

Job-in-‘t-Goor voor ‘uitgesteld 
vlees’. Koop bij de beenhouwers in 
deze deelgemeente een tegoedbon 
voor 2,50 euro en ook deze bonnen 
worden door De Schakel verdeeld 
over mensen die het minder goed 
hebben. Zo help je dus met een 
klein gebaar iemand soms echt uit 
de nood!”“Als inwoner van Brecht een andere 

inwoner steunen door een  
uitgesteld brood of een vleesbon te 

kopen en schenken.  
Geweldig toch?!” (Emelie) 

INFO De Schakel, Emelie Eeckelaert,  
0485 66 77 66, emelie.eeckelaert@gmail.com 

Emelie en Chantal zetten zich in voor De Schakel.
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Het sociaal winkeltje.
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Vuurwerk: 
verknal het 
niet!
Traditioneel knalt er wel wat 
vuurwerk rond het einde van 
het jaar. Voor je vuurwerk 
mag afsteken, moet je steeds 
de schriftelijke toestemming 
hebben van de burgemeester. 

Opgelet: vuurwerk is en blijft 
gevaarlijk. Laat je feest niet 
verknallen door onverstandig om 
te gaan met deze explosieven. 
Volg de veiligheidsvoorschriften 
op de verpakking nauwgezet of 
lees de brochure op  
www.brecht.be met tips voor 
het aankopen van vuurwerk en 
het veilig afschieten.

Vermijd in ieder geval om 
vuurwerk te gebruiken in de 
nabijheid van mensen, dieren en 
gebouwen. Hou altijd water bij 
de hand en respecteer de rust 
van iedereen.

HERAANLEG 
SCHOTENSTEENWEG VANAF 
BEGIN MAART 
8 maanden, twee fasen
De werken duren ongeveer 8 
maanden en worden opgesplitst 
in twee fasen. Tijdens de eerste 
fase wordt er gewerkt tussen de 
Kapelstraat en de Andrélaan. Het 
kruispunt met de Kapelstraat wordt 
dan afgesloten. De Andrélaan blijft 
open. Na het bouwverlof in de 
zomer start de tweede fase tussen 
de Andrélaan en de Beukenlei.. 
Beide kruispunten blijven steeds 
open. 

Omleiding
Tijdens de werken zal er 
onvermijdelijk hinder zijn. Het 
Agentschap Wegen en Verkeer 
en de aannemer zullen de werken 
echter zo organiseren dat de 
hinder tot een minimum beperkt 
wordt. Zo blijven woningen en 
bedrijven zoveel mogelijk met de 
wagen bereikbaar en blijven doodlopende straten steeds toegankelijk. Het 
doorgaand verkeer wordt tijdens de werken omgeleid via de E19.
Om je zo goed mogelijk te informeren, zullen het Agentschap Wegen 
en Verkeer en de gemeente de komende maanden nog geregeld 
communiceren over deze werken. 

Digitale nieuwsbrief
Verder mogen de bewoners dinsdag 24 januari alvast in hun agenda 
vrijhouden voor een infoavond over de werken. Via onderstaande link kan je 
je al inschrijven voor een digitale nieuwsbrief die je op de hoogte brengt van 
de laatste ontwikkelingen op deze werf. 

INFO Agentschap Wegen en Verkeer, www.wegenenverkeer.be/brecht
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Veiling voorwerpen  
Kempuseum 
Zoals je in de vorige editie van BrechtsNieuws kon lezen, werkt het 
Kempuseum volop aan vernieuwing. De collectie wordt onder handen 
genomen, zorgvuldig geïnventariseerd en geselecteerd. Helaas is er geen 
plaats om alles te houden en/of te stockeren, dus zoeken we voor een 
aantal van deze voorwerpen een nieuwe thuis. 

Wil jij ook een origineel vintage stuk in je huis? Of wil je je interieur graag 
een retro toets geven met lokaal erfgoed? Dan ben je welkom op onze 
veiling!  
 

  zaterdag 7 januari 2017
13.00 tot 16.00 uur

Huishoudelijke voorwerpen

zondag 28 januari 2017 
10.00 tot 13.00 uur

Ambachten/werktuigen 

 
Breng tijdens je bezoek een bod uit op één of meerdere stukken. Indien 
je het hoogst geboden hebt, kan je ’s avonds je voorwerpen al ophalen. 
De opbrengst van de veiling gaat rechtstreeks naar de werking van het 
Kempuseum. Op www.brecht.be/veilingkempuseum vind je een lijst 
met de geveilde voorwerpen.

INFO Dienst erfgoed, Gemeenteplaats 1, 03 660 28 30 of kim.decombes@brecht.be

Meerjarenplan 
2014-2022 en 
budget 2017 
goedgekeurd

Het meerjarenplan 
2014-2022 en het 
budget voor 2017 werden 
door de gemeenteraad 
goedgekeurd. Een 
uitgebreid verslag van het 
plan en het budget vind je 
terug op de gemeentelijke 
website www.brecht.be 
(over brecht / beleid / 
beleids- en beheerscyclus 
BBC). 

INFO Dienst interne zaken, 
Gemeentepark 1, 03 660 25 50, 
tinne.rombouts@brecht.be

© Pascale Degeeter
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VOGELKIJKWAND EN  

KNUPPELPAD IN DOMEIN  
DE LEEUWERK

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van 
Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 waardevolle 

planten en dieren beschermen en waar nodig hun leefgebieden 
ontwikkelen en herstellen in speciaal daarvoor aangeduide Natura 
2000 gebieden. De gemeente Brecht en het regionaal landschap 
De Voorkempen willen hieraan graag hun steentje bijdragen. Ze 

richten twee oude kleiputten in zodat de bedreigde Kamsalamander 
er een ideale woonplaats krijgt. Wat er verder gebeurt met het 

natuurgebied De Leeuwerk in de Groenstraat (Sint-Lenaarts) en 
wat de toekomstige plannen zijn, legt Kevin Grieten van Regionaal 

landschap De Voorkempen graag uit.

De Leeuwerk is een ideaal leefgebied  
voor de kamsalamander
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Kevin, wat zijn de plannen met het natuurgebied  
De Leeuwerk?
"Momenteel ronden we de inrichtingswerken aan de 
twee oude kleiputten voor de kamsalamander af. We 
hebben de twee kleiputten afgevist, die vis zetten 
we terug in de visput tegen de Groenstraat. We 
schuinden de oevers af, maakten deze houtvrij om 
meer licht te krijgen en plaatsten een vogelkijkwand 
tussen de twee grootste kleiputten van het gebied.
In een tweede fase willen we een knuppelpad 
aanleggen en de exotengroei (Japanse duizendknoop) 
in het gebied aanpakken."

De kleiputten worden dus de woonplaats voor 
kamsalamanders. Hoe kan je die herkennen?
"De kamsalamander is de grootste bedreigde 
inheemse watersalamander. Mannetjes lijken 
in de paartijd met hun hoge, gekartelde rugkam 
wel een heus waterdraakje. De kamsalamander 
heeft struikgewas en open bos in de nabijheid 
van de voortplantingspoel nodig. Wist je dat het 
vlekkenpatroon op zijn buik uniek is zoals een 
vingerafdruk bij de mens?"

Waarom moeten we eens een kijkje gaan nemen 
door de nieuwe vogelkijkwand?
"Je kan door de nieuwe vogelkijkwand in de Leeuwerk 
vooral watervogels spotten zoals nonnetjes, 
zaagbekken, futen, kuifeend en het mooie ijsvogeltje. 
De vogelkijkwand is aangepast voor kinderen, zodat 
ook zij vogels kunnen spotten. Je kan trouwens het 
hele jaar vrij komen wandelen in dit mooie rustige 
gebied. Op 19 februari organiseert Natuurpunt wel 
een begeleide vogelkijkwandeling.”

Er wordt ook een knuppelpad aangelegd, wat is  
dit juist?
“Een knuppelpad is een pad dat is aangelegd op 
kwetsbare of moeilijk toegankelijke gedeeltes 
in natuurgebieden. Zo kan je het gebied zonder 
problemen oversteken. Knuppelpaden bestaan 

uit tegen elkaargelegde dikke takken of (dunne) 
boomstronken (ook wel knuppels genaamd). Op 
deze manier is het landschappelijk niet storend, maar 
kunnen wandelaars wel met droge voeten door het 
bos wandelen.”

Hoe werden de vernieuwingen in De Leeuwerk 
gefinancierd?
"Via het Agentschap Natuur en Bos ontvingen we 
een investeringssubsidie van 15.164 euro voor de 
inrichtingswerkzaamheden voor de kamsalamander. 
De overige 20% betaalt de gemeente. Aangezien 
de gemeente Brecht het belangrijk vindt dat het 
natuurgebied aantrekkelijk wordt voor wandelaars 
en natuurliefhebbers, besliste de milieuraad om 
het budget voor milieu aan te wenden voor dit 
project. De financiering van de recreatieve inrichting 
(knuppelpad, vogelkijkwand) is dus ook ten koste van 
de gemeente.”

INFO Regionaal landschap De Voorkempen,  
info@rldevoorkempen of www.rldevoorkempen.be

"Als de inrichtingswerkzaamheden klaar zijn, wordt 
deze plek ideaal voor de kleine waterdraak."

Op 19 februari (om 14.00 uur) organiseert 
Natuurpunt Brecht een winterwandeling 
in de Leeuwerk. Bekijk met telescopen 
de wintergasten door de vogelkijkwand 
en bewonder de amfibiën in de twee 
uitgeschoonde waterpoelen. (info: Rudi 
Bosschaerts, 0474 25 23 74).



BRECHT VIERT 40 JAAR FUSIE

Maar liefst 40 jaar geleden fusioneerden Brecht, Sint-Job-in-‘t-Goor en Sint-Lenaarts 
tot één grote gemeente. En dat moet gevierd worden! In het feestjaar 2017 vormt 
het getal 2960 de rode draad dat ons als Brechtse inwoners samen verbindt over 
de grenzen van de deelgemeenten heen. In de loop van het jaar 2017 ondernemen 
we verschillende initiatieven. We hebben enkele leuke verassingen in petto tijdens 
een aantal gemeentelijke evenementen, maar we stellen graag ook enkele nieuwe 
projecten voor ter ere van de fusie. 12

HISTORISCHE WEETJES ROND DE FUSIE

40 jaar geleden werd de grootste fusiegolf van Belgische gemeenten gerealiseerd. Op 1 
januari 1977 was Brecht niet langer ‘Brecht’, maar vormde het samen met Sint-Job-in-‘t-
Goor en Sint-Lenaarts één gemeente. Het aantal Belgische gemeenten reduceerde op één 

dag tijd, weliswaar met een lange aanloop, van 2359 naar 596.

De zelfstandige gemeenten Sint-Job-in-‘t-Goor, Sint-
Lenaarts en Brecht vormden het ‘nieuwe’ of ‘Groot-

Brecht’. Sint-Anthonius scheurde af en behoort 
sinds 1977 bij Zoersel. Drie burgemeesters werden 

er één met Brecht als centraal punt binnen de 
gemeente. 

De samenvoeging van de verschillende 
gemeenten hield in dat de administratie groeide. 
Het gemeentehuis op de Gemeenteplaats werd 
te klein. Sinds 1974 is het gemeentebestuur 

eigenaar van het kasteel Neut en het bijhorende 
park. Een restauratie zorgde ervoor dat de 

gemeentelijke administratie in 1980 een nieuw huis 
kreeg, het huidige gemeentehuis.
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EEN CADEAUBON 
VOOR JOUW 2960 
IDEE OF VERHAAL!
De gemeente Brecht is op 
zoek naar leuke verhalen, 
anekdotes en ideeën rond 
het getal 2960. Heb jij 
een speciale band met het 
getal 2960?

Had jouw baby 
bijvoorbeeld een 
geboortegewicht van 
exact 2,960 kg? Liep je 
mee met de Brechtse 
stratenloop met 
rugnummer 2960 in een 
tijd van 29.60? 

Wij zijn op zoek naar 
jullie animerende 
2960-verhalen, 
anekdotes of zotte 
ideeën. Stuur ze door 
naar  
vrijetijd@brecht.be. Het 
leukste ‘2960’ verhaal 
wordt bekroond met een 
cadeaubon van 29,60 
euro en een unieke 
reportage in de volgende 
editie van Brechts 
Nieuws. 

2960 gezond! 
Brecht is een ‘gezonde gemeente’, daar streven we naar. In 
2017 willen we ‘gezondheid’ extra in de kijker zetten tijdens de 
40ste verjaardag van de fusie. Op de nieuwe Facebookpagina 
‘2960valtaf’ ontdek je hoe je jouw goede voornemen 
kan waarmaken. Deel je gezonde recepten, beweegtips, 
sportervaringen, … met alle leden van de pagina. Kijk over de 
grenzen heen en leer van elkaar. Uiteraard gaat het niet enkel 
om ‘gewicht verliezen’. Jezelf goed voelen en tevreden zijn 
met jezelf, daar gaan we voor!

2960 sport! 
Op de Facebookpagina ‘2960valtaf’ ontdek je het ruime 
aanbod aan gemeentelijke activiteiten. In 2017 biedt de 
sportdienst tal van sportreeksen aan, op ieders maat 
en niveau. Gymstrech, yoga, zumba light, start to run, 
wintertraining, … een uitdaging voor iedereen die wil. En 
voor alle loopfanaten is er natuurlijk de Brechtse stratenloop 
die plaatsvindt op vrijdag 23 juni. En zou het niet helemaal 
geweldig zijn dat het net in het feestjaar 2017 vriest dat het 
kraakt zodat we net als in 1997 een driedorpenschaatstocht 
kunnen organiseren? Al schaatsend van de ene naar de 
andere deelgemeente bewegen, daar dromen wij dit jaar van…

2960 kookt! 
Ga je liever in de keuken gezond aan de slag? Dan nodigen 
we je van harte uit op de lezing van Pascale Naessens op 
donderdagavond 30 maart. Pascale schetst de hedendaagse 
problematiek met voeding en plaatst die in een ruimere 
context. Om gezond te eten, moeten we teruggrijpen naar 
natuurlijke, onbewerkte producten en onze manier van eten 
aanpassen. Hoe je dat doet en welke gevolgen dat heeft voor 
ons lichaam, legt zij uit in deze lezing. Wie erbij wil zijn, wacht 
best niet te lang om tickets te bestellen (www.gcbrecht.be). 
In het najaar verwelkomen we bovendien gezondheidscoach 
Martine Prenen.

Een heel jaar 2960
Naast de campagne ‘2960 valt af’ organiseren we in 2017 
nog tal van andere activiteiten en initiatieven om de fusie te 
vieren. Blijf op de hoogte via de gemeentelijke facebookpagina 
(www.facebook.com/gemeentebrecht), de gemeentelijke 
website en het infoblad BrechtsNieuws. 

INFO Dienst vrije tijd, Gemeenteplaats 1, 
vrijetijd@brecht.be, 03 660 28 30 

WIN

Cadeaubon
een

KOo
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Vanaf 1 januari 2017 voert Brecht het DIFTAR-systeem in voor de ophaling van restafval.  
Met DIFTAR betaalt iedereen in functie van het soort en de hoeveelheid afval die hij aanbiedt. 

We geven enkele tips voor minder afval.

Sorteer pmd correct
Verbazend hoeveel pmd uiteindelijk nog in de huisvuilzak 
terecht komt. Vooral afval uit de badkamer blijkt in 
de praktijk weinig gesorteerd. Flesjes van shampoo of 
douchegel en spuitbusjes van deodorant of haarlak 
mogen bij de pmd!

Vergeet in de keuken niet dat ook de aluminium 
schaaltjes van lasagne of andere kant-en-klaarmaaltijden 
en lege spuitbussen van bijvoorbeeld slagroom bij de 
pmd mogen.

Folies gratis naar containerpark
Stop voortaan alle plastic folies (die niet in contact 
kwamen met etenswaren) in een aparte zak. Het gaat 
bijvoorbeeld om noppenfolie, folie rond voorverpakte 
koeken, plastieken zakjes, ... Je zal verwonderd zijn 
hoeveel folies je verzamelt. Een grote zak per maand 
is zeker niet overdreven. Breng deze folies gratis naar 
het containerpark! Je bespaart en de folies worden 
gerecycleerd.

Zet je huisvuil op dieet! 

Ria, inwoonster van Brecht, slaagt 
erin zo goed als geen restafval te 

verzamelen. Ria: “Ik neem verpak-
kingen mee naar de winkel om ze te 

laten vullen, ik drink water van de 
kraan en breng mijn plastic folies 
naar het containerpark. Ook voor 
mijn brood neem ik een herbruik-

bare broodzak mee naar de bakker. 
Heb je er trouwens al eens over 

nagedacht om herbruikbare luiers 
te gebruiken in plaats van pam-

pers? Door enkele vaste gewoontes 
te veranderen, kan je heel wat afval 

sparen.”
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Premie drukt kosten 
restafval
De gemeente beperkt in bepaalde gevallen 
de kost van het DIFTAR-systeem door 
een sociale correctie toe te kennen op het 
reglement aan volgende doelgroepen: 

Gezinnen met jonge kinderen
Per kalenderjaar voorziet het 
gemeentebestuur een premie van 25 euro, in 
de vorm van cadeaucheques, voor gezinnen 
met jonge kinderen tot twee jaar. Luiers 
vormen immers een zwaar onderdeel van 
het restafval en daar zijn hogere kosten aan 
verbonden. De gezinnen die recht hebben op 
de premie ontvangen in de loop van 2017 een 
brief van de gemeente. 

Personen met medische noden
Personen met medische noden die zorgen 
voor meer restafval, kunnen aanspraak 
maken op een jaarlijks premie van 95 euro. 
Het gaat specifiek over het restafval van 
personen met incontinentieproblemen, 
chronische wondverzorging, sondevoeding en 
nierdialyse. Ook personen die thuis palliatief 
verzorgd worden hebben recht op deze 
premie. Het aanvraagformulier, beschikbaar 
op dienst welzijn of via de gemeentelijke 
website, moet vergezeld zijn van een 
medisch attest. Personen die in aanmerking 
komen, brengen de formulieren binnen bij 
de dienst welzijn voor 30 november 2017. 
De uitbetaling van de premie gebeurt in 
december. 

Kinderopvanginitiatieven  
Zowel de groepsopvang als de gezinsopvang, 
op het grondgebeid van Brecht, ontvangen na 
het voorleggen van het attest van erkenning 
van Kind en Gezin, een premie van 60 euro. 
Alle opvanginitiatieven worden jaarlijks 
aangeschreven door de dienst welzijn. 

Composteerbaar keukenafval
De samenstelling van het huisvuil dat aangeboden 
wordt voor ophaling bestaat nog voor een groot deel 
uit composteerbaar keukenafval. Hiervoor bestaan veel 
goedkopere alternatieven: compostvat, kippen die het 
keukenafval zeer graag lusten of de gft+-container.

Denk aan je afval tijdens het winkelen
Wie minder afval koopt bespaart twee keer. Een keer 
op het kassaticket en een keer bij de afvalverwerking. 
Op jaarbasis kan afvalarm kopen tientallen euro's winst 
opleveren. In de meeste gevallen telt de vuistregel 
hoe minder verpakking, hoe goedkoper het product. 
Vergelijk de prijzen per inhoudsmaat kg of liter. Probeer 
het zeker zelf eens uit.

EVENEMENTENCONTAINER

Verenigingen en organisaties kunnen 
voor het organiseren van evenementen 
(bv. tentfuif) DIFTAR-containers aan-
vragen bij de gemeente. 
Deze containers worden dan tijdelijk 
op een afgesproken locatie geplaatst. 
De procedure en het aanvraagformulier 
vind je op www.brecht.be (vrije-tijd / 
zelf-iets-organiseren).

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

INFO Dienst welzijn, Gemeentepark 1, 03 660 25 50 
of kris.vandijck@brecht.be
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Woonzorgcentrum 
Sint-Maria zoekt  
jobstudenten voor 
zomervakantie 
2017  

Voor de zomervakantie van 
2017 is woonzorgcentrum 
Sint-Maria in Brecht opnieuw 
op zoek naar gemotiveerde 
jobstudenten voor de diensten 
verpleging, verzorging, 
ergotherapie/kinesitherapie, 
logistiek, keuken en 
onderhoud. 
  

Heb je interesse en ben je 
geboren in 2000 of vroeger, 
kom dan naar de info- en 
inschrijvingsavond op 
vrijdag 13 januari 2017, om 
19.00 uur in ldc Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11, 2960 
Brecht. 

INFO OCMW Brecht,  
personeelsdienst, 03 330 11 20 of 
www.ocmwbrecht.be

Mag ik zelf een  
huisnummer toekennen?

Neen. De gemeente heeft een adressenbestand waar 
alle juiste straatnamen met huisnummers in staan. Dit 
is een centraal bestand dat door verschillende diensten 
(zowel binnen als buiten de gemeente) gebruikt wordt. 
Zo zoeken de hulpdiensten in dit bestand het adres van 
een hulpoproep, nutsmaatschappijen (Eandis, Telenet, 
Pidpa,..) raadplegen dit bestand, fabrikanten van navi-
gatiesystemen (gps,...) gebruiken deze gegevens bij het 
opmaken van nieuwe kaarten,...  Het is dus belangrijk dat 
dit bestand correct is. Roep daarom zelf geen huisnum-
mer in het leven maar informeer naar je correcte huis-
nummer bij de gemeente.

 

INFO Dienst grondgebiedszaken, Gemeenteplaats 1,  
03 660 25 50 of noortje.snels@brecht.be

VRAGEN VAN DE
inwoners



17Zoals reeds eerder gemeld, verhuist 
Politie Voorkempen naar het 
nieuw, centraal onthaalpunt aan de 
Vaartdijk 15  in Brecht. Meer dan 
140 medewerkers, van alle diensten, 
verhuizen mee. Om deze hele operatie 
zo vlot mogelijk te laten verlopen, 
wordt er in fases gewerkt. In een eerste 
fase verhuizen de ondersteunende 
diensten, in een tweede fase de 
operationele diensten.

Nieuw centraal onthaalpunt 
Politiezone Voorkempen  
actief vanaf 16 februari

Wat betekent dit concreet? Wel, je kan vanaf 16 februari 2017 
in het nieuwe gebouw terecht voor al je meldingen, klachten en/
of aangiftes. En ook hier zal het onthaalpunt alle dagen 24u/24u 
open zijn. Dit betekent eveneens dat vanaf die dag het oude 
centrale onthaalpunt aan de Kerkhoflei in Zoersel definitief haar 
deuren sluit en dat de lokale politiepost in de Venusstraat 22 ook 
gesloten is vanaf dan.

Maak kennis met je wijkinspecteur!
De Lokale Politie Voorkempen organiseert voor onze gemeente 
een infomoment, waarin de hele nieuwe werking van de 
wijkagenten zal worden toegelicht. Je krijgt ook de kans om 
je wijkinspecteur persoonlijk te ontmoeten. Dit zal doorgaan 
op 22 januari 2017 om 10.00 uur in het gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9, Brecht.

OPROEP PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROJECTEN
De provincie Antwerpen lanceert een nieuwe oproep tot het indienen van plattelandsontwikkelingsprojecten. Er 
zal het komende jaar meer dan 2.600.000 euro aan provinciale, Vlaamse en Europese middelen beschikbaar 
zijn voor innovatieve projecten rond landbouwverbreding, samenwerking op het platteland, dorpsontwikkeling, 
plattelandsarmoede … Heb je een goed idee, kijk dan zeker eens op onderstaande website en neem contact op 
met de adviseur platteland. Dien je eerste projectidee aan tegen 16 februari 2017.

INFO www.provincieantwerpen.be/platteland,  
adviseur platteland:  platteland@provincieantwerpen.be

INFO Lokale Politie Voorkempen,  
Vaartdijk 15, info@politievoorkempen.be of 
 www.politievoorkempen.be
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NET GEMIST

Zaterdag 22 oktober kon je griezelen op de heksentocht. 
Bibberen en beven was de boodschap!

Alles geven op de jaarlijkse scholenveldloop op 
woensdag 29 september.

Klimmen, klauteren, hoog, laag, snel en traag.  
Zaterdag 22 oktober vond de ouder/kind workshop 

'Mijn papa is een klimrek' plaats.

25 
SEPT
2016

29 
SEPT
2016

22 
OKT
2016

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

22 
OKT
2016
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Op zondag 25 september  namen er  16 ploegen deel aan 
de vlottenrace. Een dikke proficiat aan de Strandpiraten, zij 
bleken de snelste te zijn!  
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Naar aanleiding van de Week van de Smaak heeft de 
burgemeester zondag 13 november met enkele schepenen  

gerechten van vroeger bereid in dienstencentrum  
't Sluisken.

Op 16 november 2016 organiseerde de Adviesraad lokale eco-
nomie, in samenwerking met de gemeente Brecht een onderne-
mersevent bij de firma Larob. Met 160 deelnemers was de eerste 
editie een groot succes.

Op zaterdag 26 november kon je deelnemen aan de 
sprookjeswandeling. Herken jij ook een sprookje?

26 
NOV
2016
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Op  zondagvoormiddag 6 november werd een 
nieuw bos geplant. Kinderen geboren in de jaren 
2010 tot en met 2016 mochten samen met hun 
ouders jonge bomen komen planten.

16 
NOV
2016

06  
NOV
2016

13  
NOV
2016

©
  P

au
l M

er
te

ns



20

Karen Bruggeman studeerde in juni af als ergotherapeute 
aan de Artevelde Hogeschool in Gent. “Tijdens mijn 
studie was ik al eens drie maanden op buitenlandse 
stage in Stockholm geweest en dat beviel me enorm. 
Dus wou ik nog een stukje van de wereld zien alvorens 
te gaan solliciteren.” Karen overwoog om een master te 
studeren in het buitenland maar koos uiteindelijk voor 
vrijwilligerswerk. “Via de school zag ik de vacature voor 
ergotherapeut in een dag- en revalidatiecentrum in 
Ayacucho in Peru. De vacature werd uitgeschreven door 
Tumbador, een vzw die zorgt voor revalidatie en opleiding 
van personen met een handicap in Guatemala en Peru. 
Ze doet dat door er vrijwillige kinesitherapeuten naar toe 
te sturen.” Karen is de eerste ergotherapeute die door 
Tumbador naar het buitenland wordt gezonden. 

Uitdaging
In Peru zal Karen, die nog snel een taalbad Spaans 
volgde, aan de slag gaan in het revalidatiecentrum Wasi 
Esperanza. “In dat centrum zitten vooral kinderen met 
cerebrale parese (CP), hersenverlamming die ontstaat 
voor het eerste levensjaar. Ik zal de kinderen helpen bij 
hun zelfredzaamheid: leren de rolstoel gebruiken, leren 
zelf de kleren aandoen... Het zal een hele uitdaging 

worden. Mensen met een handicap worden in Peru uit de 
maatschappij verstoten. Een handicap wordt gezien als 
een staf van God en de hele familie wordt dan gemeden. 
Kinderen met een handicap worden vaak aan hun lot 
overgelaten en dan bloedt mijn hart.” Karen krijgt een 
deel van haar vliegticket vergoed en ze krijgt onderdak 
in het revalidatiecentrum maar verder is het puur 
vrijwilligerswerk. “Ik wil de wereld zien en in Peru kan ik 
ook echt iets betekenen voor anderen. Dat ik er dan niks 
aan verdien, vind ik niet erg. De werk- en levenservaring 
die ik er krijg, is onbetaalbaar.”

Tumbador
Tumbador, de vzw die Karen naar Peru stuurt, werd 14 
jaar geleden opgericht en ondersteunt momenteel drie 
revalidatieprojecten in Peru en Guatemala. De fondsen 
die nodig zijn voor de werking worden grotendeels 
in België opgehaald. Ze zijn afkomstig uit giften, 
scholenacties en benefietacties. Meer info over de vzw 
vind je op de website www.tumbador.be of op hun 
facebookpagina. Je kan de Peruviaanse avonturen van 
karen online volgen via haar blog  
http://mividaenperu.simplesite.com.

De 22-jarige Karen Bruggeman uit Sint-Job-in-'t-Goor is begin oktober 2016 vertrokken naar Peru. 
Daar zal ze een jaar aan de slag gaan als ergotherapeute voor de Kalmthoutse vzw Tumbador.  

Karen doet een jaar  
vrijwilligerswerk in Peru

    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!
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IN BRECHT

Kerstboomverbranding
Gezellige kerstboomverbranding 
met hapjes en drankjes. Je kan je 
kerstboom aan het chiroplein droppen 
vanaf 4 januari.

DATUM  za. 07/01/17  
UUR 20.00 uur
LOCATIE Chirolokalen Sint-Job-in'-t-Goor, 
Kerklei 16
CONTACT Chiro Sint-Job-in-'t-Goor,  
www.chirosintjob.be

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUR van 13.00 tot 16.00 uur
PRIJS € 8,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Jeugddienst,  
03 660 28 30 of  
www.jeugdwerkingbrecht.be

Freaky fotografie 
(6-9j)

Freakshows van oude kermissen 
spraken en spreken nog steeds tot 

de verbeelding. Kruip in de rol 
van fotograaf en/of model en met 
simpele trucjes maak je de meest 

freaky figuren.

Bie-ba-ba-be-lutta (3-6 j) 
Ervaar hoe leuk het is om te spelen 
met taal. Rappen, zingen, jodelen, 
fluisteren, stotteren, broebelen, 
brabbelen, … met heel wat attributen, 
dat wordt super! Met behulp van kijk-, 
proef-, voel- en luisterboekjes maken 
we een kermis van klanken.

DATUM vr. 06/01/17 
UUR   van 13.00 tot 16.00 uur
PRIJS  € 8,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Jeugddienst, 03 660 28 30 of 
www.jeugdwerkingbrecht.be

Kerstboomverbranding
Kom gezellig iets drinken en genieten 
van de warmte van ons vuur ... Je 
kan je kerstboom aan het chiroplein 
droppen vanaf 1 januari.

DATUM  vr. 06/01/17
UUR  19.00 uur
LOCATIE Chiropleintje Brecht, Tilburgbaan 39
CONTACT Chiro Brecht,  
chirobrecht@gmail.com, www.chirobrecht.be

Kaartavond
Kaartavond slagen halen ten voordele 
van gebuurte Hensel-Molenberg.

DATUM  za. 07/01/17 
UUR  19.30 uur
PRIJS  € 2,50 (voor 2 ronden)
LOCATIE Feestzaal De Eikel, Oude Veldstraat 4
CONTACT  Gebuurte Hensel Molenberg,  
03 313 08 12 

Magisch Kerst Circus - 
Brecht

Circus met top artiesten van Cirque 
du soleil en Moskou staatscircus. 
Goochelaars Acrobaten, clowns en 
muzikanten brengen een fantastisch en 
creatief programma voor jong en oud.

DATUM  zo. 01/01/17, ma. 02/01/17,  
di. 03/01/17, wo. 04/01/17, do. 05/01/17,  
vr. 06/01/17, za. 07/01/17, zo. 08/01/17 
UUR  14.00 uur
PRIJS  Vanaf € 5,00
LOCATIE Schoolstraat
CONTACT Magisch kerstcircus,  
0474 81 46 89, loicmolla@hotmail.com of 
www.facebook.com/magischkerstcircus

Verhalentent in de bib
Ben je tussen 4 en 8 jaar? Wil je graag 
naar leuke en spannende verhalen 
komen luisteren? Kom dan zeker naar 
onze knusse verhalentent in de bib van 
Brecht of Sint-Job-in-'t-Goor.

DATUM  wo. 04/01/17, wo. 18/01/17,  
wo. 01/02/17 
UUR  14.00 tot 14.30 uur  
(Kleuters tussen 4 en 6 jaar)
14.30 tot 15.00 uur  
(eerste leerjaar tussen 7 en 8 jaar)
LOCATIE Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9
Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, Kerklei 2
CONTACT Bibliotheek,  
info@bibliotheekbrecht.be, 03 330 12 80

Actie!film (9-12 j) 
Filmen en actie, durven en doen. Haal de 
stuntman in jezelf naar boven. Ontdek 
hoe je van beelden met bewegingen een 
flitsende clip maakt. Maak de foto's, 
leer ze monteren en maak een video die 
wacht op vele youtube-views.

DATUM  do. 05/01/17
UUR  van 09.00 tot 16.00 uur 
PRIJS  € 8,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Jeugddienst, 03 660 28 30 of 
www.jeugdwerkingbrecht.be

04 
JANUARI
woensdag
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Infoavond instappers 
Kom eens een kijkje nemen in de eerste 
kleuterklas, samen met je kindje.

DATUM di. 17/01/17   
UUR 19.00 uur
LOCATIE Basisschool In 't Groen, 
Leopoldstraat 15
CONTACT  Basisschool In 't Groen,  
www.bs-intgroen.be

Kaartavond
Kaartavond slagen halen ten voordele 
van De Vrije Zwaaiers.

DATUM  vr. 20/01/17 
UUR 19.30 uur 
LOCATIE 't Centrum, Dorpsstraat 73
CONTACT De Vrije Zwaaiers,  
www.facebook.com/vrijezwaaiers

Toast Literair:  
Dirk van Esbroeck

Dirk van Esbroeck werd bekend met 
de folkgroep Rum, maar was ook 
een groot liefhebber van Poëzie. Hij 
schreef en vertaalde gedichten, en 
zette veel van deze teksten op muziek. 
Tijdens deze Toast Literair brengt 
de Antwerpse groep Oiartzun een 
overzicht van de mooiste teksten en 
nummers.

DATUM  zo. 22/01/17
UUR 09.00 uur  
PRIJS  gratis (reserveren verplicht)
LOCATIE Administratief Centrum, Kerklei 2
CONTACT Cultuurdienst,  
jasper.posson@brecht.be of www.gcbrecht.be

Beeldbewerking met GIMP
Wie niet genoeg heeft van de 
mogelijkheden van Faststone om 
beelden te bewerken en creatief bezig 
te zijn met foto's, kan terecht in deze 
cursus waarbij het programma GIMP 
aangeleerd wordt. Er wordt gewerkt 
met lagen en laagmaskers.

DATUM  van 09/01/17 tot 20/02/17 
PRIJS  € 35,00
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken,  
bartneefs@ocmwbrecht.be, 03 330 11 20

Bloedgeven
Kom bloed geven en red levens.

DATUM  do. 12/01/17 
UUR  van 17.30 tot 20.30 uur 
LOCATIE Feestzaal 'l Artisjok, Dorpsstraat 50
CONTACT Rode Kruis Sint-Lenaarts,  
bloed@sint-lenaarts.rodekruis.be

Bosuilenwandeling
Een prachtige winterwandeling in de 
bosrijke en rustgevende omgeving van 
Sint-Job-in-'t-Goor.

DATUM  zo. 15/01/17 
UUR vanaf 08.00 uur 
LOCATIE Vertrek 't Goorhof, Kerklei 18
CONTACT  KWB Sint-Job-in-'t-Goor,  
www.kwbsintjob.be

Kaartavond
Een gezellige kaartavond met mooie 
tombola- en geldprijzen ten voordele 
van biljartclub Krijt Op tijd.

DATUM  vr. 13/01/17
UUR om 19.30 uur
LOCATIE Café De Sportvriend, Dorpsstraat 92
CONTACT  Biljartclub Krijt Op Tijd, 
bartkeuppens@hotmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max Greyson -  
'Waanzin went niet' 

UUR van 19.30 tot 21.00 uur 
LOCATIE Bibliotheek Brecht, 
Mudaeusstraat 9

CONTACT  Bibliotheek, info@
bibliotheekbrecht.be, 03 330 12 80 of 
www.gcbrecht.be

Max en Mathieu presen-
teren de nieuwe gedich-
tenbundel van Max ‘Ni 
Tjeu, ni Maître’ - ‘Waan-
zin went niet’.  
Max Greyson en Mathieu
Engels, twee vrienden
die elkaar al jarenlang
creatief bestuiven in filo-
sofische zin. Ze brengen
poëzie in een kleinkunstig
muzikaal kleedje. Giste-
rennog op een bank in de
botanische tuin, binnen-
kort in de bibliotheek van 
Brecht!

Gratis mits reservering.

26 
JANUARI
DONDERDAG
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Deadline UiT-kalender februari: vrijdag 13 januari 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinder- 
laboratorium 

(2,5 - 5j)

UUR van 11.30 tot 12.30 uur
PRIJS € 5,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst,  
jasper.posson@brecht.be of  
www.gcbrecht.be

 
In het kinderlaboratorium 
komen jonge kinderen op speelse 
wijze in aanraking met eenvou-
dige technieken en natuurkunde. 
Kom mee spelen en ontdekken!

 Heel alledaagse dingen als een 
draaiboor, een katrol of iets dat 
scharniert worden plots fascine-
rende speeltjes.

Centrale figuur is het anima-
tiemannetje Joepie Tjoep. Word 
Joepie's vriendje en kom mee 
spelen, leren en ontdekken.

29 
JANUARI

ZONDAG

WORDT 
VERWACHT 
Natuur in de tuin
 
Onder het moto "Met elke 
natuurvriendelijk ingerichte tuin 
maak je een extra stukje natuur" 
organiseert de milieuraad, in 
samenwerking met Natuurpunt 
CVN, een cursus rond 
natuurvriendelijk siertuinieren.

Volgende thema's komen aan bod 
in 4 avonden: de levende tuin, 
bloemen en insecten, vogels, tuinen 
van cursisten en zoogdieren

Bovendien zijn een workshop 
en een bezoek aan een 
natuurvriendelijke tuin voorzien.

DATUM  wo. 01/02/17, wo. 08/02/17,  
wo. 15/02/17, wo. 22/02/17, za. 
25/03/17,  
za. 13/05/17 
UUR 19.30 uur
PRIJS € 5,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT Milieuraad, 03 636 20 59 of 
clara.vanosmael@gmail.com

Fotosalon
De foto's van de clubleden van 
fotokring Eigen Schoon worden 
tentoongesteld.. 

DATUM  za. 04/02/17 en zo. 05/02/17 
UUR 10.00 tot 18.00 uur (za.) en  
10.00 tot 17.00 uur (zo.)
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT Fotokring Eigen Schoon, 
secretariaat@eigenschoon.be of  
www.eigenschoon.be,

Tabletcafé
Heb je een tablet of smartphone en 
wil je graag wat tips en trucs opdoen? 
Iedereen kan en mag elkaar helpen.

DATUM  vr. 27/01/17   
UUR van 10.00 tot 12.00 uur
LOCATIE Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, 
Kerklei 2
CONTACT Bibliotheek,  
info@bibliotheekbrecht.be, 03 330 12 80

Quiz KLJ Sint-Lenaarts
KLJ Sint-Lenaarts organiseert dit jaar 
opnieuw een geweldige quiz onder 
leiding van Guy Stoffelen. Heb je zin 
in een avondje vol plezier, een hapje en 
een drankje? 

DATUM  vr. 27/01/17 
UUR  20.00 uur
PRIJS  € 15,00 
LOCATIE KLJ Lokaal, Houtstraat 4e
CONTACT KLJ Sint-Lenaarts, 0472 75 50 76

Quiz KFC Sint-Lenaarts
Algemene quiz waarbij we zowel 
de geoefende quizzers als de 
gelegenheidsteams een leuke avond te 
bezorgen.

DATUM  vr. 27/01/17 
UUR 20.00 uur
PRIJS  € 15,00 
LOCATIE Kantine KFC Sint-Lenaarts, 
Houtstraat 4a
CONTACT  KFC Sint-Lenaarts,  
dave.van.ostaeyen@telenet.be

Kennismaking nieuwe  
kleuters 

Ben jij bijna 2,5 jaar? Kom dan eens 
een kijkje nemen in onze kleuterklas!

DATUM di. 31/01/17 
UUR van 13.15 tot 14.45 uur
LOCATIE VBS Maria Middelares, Hogebaan 2
CONTACT  VBS Maria Middelares,  
03 636 12 29 of www.maria-middelares.be



Nuttige adressen en openingsuren

CONTAINERPARK BRECHT
Ringlaan, tel. 03 350 08 14
di. en vr. 09.00 • 12.00 en 13.00 • 17.00 uur
wo. 13.00 • 19.00 uur
do. 13.00 • 17.00 uur
za. 09.00 • 16.00 uur

CONTAINERPARK  
SINT-LENAARTS
Oostmalsebaan, tel. 03 350 08 14
ma. 13.00  • 17.00 uur
wo. 09.00 • 12.00 uur en 13.00 • 17.00 uur
do. 13.00 • 19.00 uur
za. 09.00 • 16.00 uur

CONTAINERPARK  
SINT-JOB-IN-‘T-GOOR
Kattenhoflaan, tel. 03 350 08 14
ma. 13.00  • 17.00 uur
di. 09.00  • 12.00 en 13.00  • 19.00 uur
wo. 09.00 • 12.00 uur
vr. 09.00  • 12.00 en 13.00  • 17.00 uur
za. 09.00 • 16.00 uur

GEMEENTEHUIS BRECHT
Gemeentepark 1,  
tel. 03 660 25 50, fax 03 313 71 69
www.brecht.be • gemeente@brecht.be
ma.: 09.00 • 12.00 uur en 18.00 • 20.00 uur
di., wo., do., vr.: 09.00 • 12.00 uur
wo.: 13.00 • 16.00 uur  
(enkel identiteitskaarten)

DIENST BURGERZAKEN  
SINT-JOB-IN-’T-GOOR
Administratief centrum, Kerklei 2,  
tel. 03 636 00 44
ma.: 09.00 • 12.00 uur en 18.00 • 20.00 uur
di., wo., do., vr.: 09.00 • 12.00 uur
wo.: 13.00 • 16.00 uur  
(enkel identiteitskaarten)

DIENST VOOR VRIJE TIJD  
(CULTUUR, JEUGD, SPORT, TOERISME)
Gemeenteplaats 1,  
tel. 03 660 28 30, fax 03 660 28 31
ma.: 09.00 • 12.00 uur en 18.00 • 20.00 uur
di., do., vr.: 09.00 • 12.00 uur
wo.: 09.00 • 12.00 uur en 13.00 • 16.00 uur 
za.: 10.00 • 12.00 uur (enkel balie vrije tijd en 
toerisme)

TECHNISCHE DIENST  
(GEMEENTEMAGAZIJN)
Van Pulstraat 15, tel. 03 660 17 20, fax 
03 313 51 33
ma., di., wo., do.: 08.00 • 12.00 uur en  
13.00 • 16.00 uur
vr.: 08.00 • 12.00 uur en 13.00 • 16.00 uur 
(namiddag om de 14 dagen)

BIBLIOTHEEK BRECHT
Mudæusstraat 9, tel. 03 330 12 80
ma.: 13.00 • 19.00 uur
di., za.: 09.00 • 12.00 uur
wo., do., vr.: 09.00 • 12.00 uur en  
13.00 • 19.00 uur

BIBLIOTHEEK  
SINT-JOB-IN-’T-GOOR
Kerklei 2, tel. 03 636 20 55
ma.: 09.00 – 12.00 uur en 13.00 – 19.00 uur
wo., vr.: 13.00 – 19.00 uur
za.: 09.00 – 12.00 uur

BIBLIOTHEEK SINT-LENAARTS
Dorpsstraat 60, tel. 03 313 69 44
wo.: 13.00 – 19.00 uur
vr.: 15.00 – 19.00 uur
za.: 09.00 – 12.00 uur

OCMW
Sociale dienst Brecht
Gasthuisstraat 11,  
tel. 03 330 11 20, fax 03 330 11 29
www.ocmwbrecht.be   
secretariaat@ocmwbrecht.be
ma.: 09.00 • 12.00 uur, 13.30 • 16.00 uur, 
17.30 • 19.00 uur
di., do., vr.: 09.00 • 12.00 uur
wo.: 09.00 • 12.00 uur

Sociale dienst Sint-Job-in-’t-Goor
Kerklei 18a, tel. 03 667 14 00
do.: 09.00 • 12.00 uur

Dienstencentrum Het Sluisken
Gasthuisstraat 11, tel. 03 330 11 20
Informatiepunt: ma., wo., vr.:  
09.00 • 12.00 uur
Cafetaria: ma., di., wo., do., vr.:  
09.00 • 16.30 uur,
za., zo. en feestdagen: 13.30 • 16.30 uur

Dienstencentrum De Lindeboom
Kerklei 18 A, tel. 03 667 14 00
Informatiepunt: ma., wo., vr.:  
09.00 • 12.00 uur
Cafetaria: ma., di., wo., do., vr.:  
09.00 • 16.30 uur,
za., zo. en feestdagen: gesloten.

BRANDWEER  
(NOODGEVALLEN 100)
Ambachtslaan 10, 
tel. 03 313 97 11, fax 03 313 69 88
www.brandweerbrecht.be   
brandweer@brecht.be

LOKALE POLITIE VOOR- 
KEMPEN (NOODGEVALLEN 101)
Vaartdijk 15
www.politievoorkempen.be - info@
politievoorkempen.be
Openingsuren: 24u/24u - 7d/7d 
 

WACHTDIENSTEN
Huisartsen en apothekers,  
0900 10 512
Tandartsen:  
090 33 99 69


