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Er wordt naarstig verder gebouwd aan de toekomst van onze gemeente en haar inwoners.

Zo kon onze gemeente in 2017 opnieuw een aantal belangrijke stappen voorwaarts zetten: 
de ingebruikname van het nieuwe centrale commissariaat van onze politiediensten aan de 
Vaartdijk, de volledige vernieuwing van de Schotensteenweg, de volgehouden inspanningen 
om in de Lakven- en Rommersheide riolering te voorzien, de creatie van de welzijnscampus, 
en niet in het minst de voltooiing – na 45 jaar wachten! – van de ringweg rond Brecht-
centrum.

En ook in 2018, het laatste jaar van de legislatuur, staat er nog veel op het programma. Om 
maar enkele concrete projecten bij naam te noemen: de verderzetting van het gemeentelijk 
rioleringsprogramma, de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum in Sint-Lenaarts en 
de bouw van de Dio- en aanleunwoningen op de welzijnscampus. En laat ons hopen dat 
de NMBS er in 2018 eindelijk in zal slagen om de Beneluxtrein te laten rijden, zodat onze 
inwoners rechtstreeks naar Mechelen, Zaventem, Brussel, Breda, Schiphol en Amsterdam 
kunnen sporen.

De uitvoering van al deze projecten vragen steeds om de nodige inzet en inspanningen van 
alle medewerkers van het gemeentebestuur, het OCMW en andere overheden.
Bij de afsluiting van het werkjaar 2017 wil ik hen daarvoor uitdrukkelijk bedanken.

Ook van onze inwoners vragen we dikwijls veel begrip en geduld, zeker bij de uitvoering van 
openbare werken, die hun mobiliteit op sommige momenten bemoeilijkt.
Uiteraard ben ik hen namens het gemeentebestuur ook dankbaar voor hun begrip en geduld.

Samen kunnen we bouwen aan de toekomst van Brecht en aan die van onze kinderen en 
kleinkinderen.

En, zoals elk jaar, wens ik iedereen, in het bijzonder onze zieken, een gezond en 
voorspoedig 2018.

Tegelijkertijd wens ik jullie allen een jaar zonder verdriet of tegenslag; mogen alle dagen, 
weken en maanden van 2018 gevuld zijn met liefde en een lach.

Luc Aerts,
burgemeester.

SAMEN AAN DE  
TOEKOMST BOUWEN. 
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DIT WAS BRECHT IN 2017.
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Budget en plannen  
2018-2023  
voor gemeente  

en OCMW Brecht

De gemeente Brecht houdt haar financiën goed onder controle. 
Het budget voor 2018 is in evenwicht. Door het financiële beleid 

van de gemeente is er ruimte voor investeringen. De gemeenteraad 
keurde op 14 december 2017 het budget voor 2018 en het 

meerjarenplan tot en met 2023 goed. Lees hier de belangrijkste 
investeringen voor 2018 tot 2023.

Uitbreiding en renovatie huidig gemeentehuis
Het huidige gemeentehuis wordt uitgebreid en 
gerenoveerd om in te spelen op het ruimtetekort en een 
optimale dienstverlening te verlenen aan de burgers in de 
toekomst. De bouwwerkzaamheden zullen voornamelijk 
in 2020 en 2021 plaatsvinden. Tijdens deze werken 
zal het gemeentepersoneel tijdelijk verhuizen naar 
de welzijnscampus (sociaal huis) en het voormalige 
politiekantoor in de Venusstraat 22. Het dak van dit 
gebouw zal in 2018 eerst gerenoveerd worden.

Streven naar klimaatneutrale gemeente 
Doorheen de meerjarenplanning worden regelmatig 
investeringen gepland die te maken hebben met de CO²-
uitstoot en het streven naar een klimaatneutrale gemeente. 
Zo wordt in 2023 een bedrag opgenomen van 181.000 
euro voor energiebesparende werken aan het administratief 
centrum in Sint-Job-in-‘t-Goor. In andere gebouwen worden 
ook in dit kader investeringen gepland voor de vervanging 
van verwarming of het aanbrengen van isolatie. Eveneens 
wordt ingezet op de gefaseerde vervanging van de 
openbare verlichting door LED-verlichting. Jaarlijks wordt 
hiervoor 380.000 euro ingeschreven in het meerjarenplan.
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Herlocalisatie van de technische dienst 
De technische dienst van de gemeente is gelegen in de 
Van Pulstraat, wat geen optimale locatie is voor deze 
diensten. Op de voormalige terreinen van Coertjens in 
Klein Veerle in Sint-Lenaarts, nu in handen van Igean, 
is ruimte beschikbaar voor een herlocalisatie van de 
technische dienst. Deze zone leent zich veel meer voor 
de localisatie van een dienst die gekenmerkt wordt 
door zwaar verkeer, veel passage en de noodzaak tot 
voldoende buitenruimte en de nodige bureauruimte. 
In 2019 en 2020 wordt telkens 2.000.000 euro 
opgenomen voor deze herlocalisatie.

Bouw van de nieuwe gemeentelijke basisschool 
De herlocalisatie van de technische dienst zet een 
verhuisbeweging in gang. De zone aan de Van Pulstraat 
is een geschikte ruimte voor de bouw van een nieuwe 
gemeentelijke basisschool. De huidige locatie van de 
school is beperkt in oppervlakte en biedt weinig tot geen 
uitbreidingsmogelijkheden. De zone in de Van Pulstraat 
kenmerkt zich door haar open ruimte die voldoende is om 
een school van de toekomst te bouwen. De aanwezige 
buitenruimte zal inspirerend werken voor de schoolgaande 
jeugd. Uiteraard zal er voldoende aandacht geschonken 
worden aan de mobiliteit naar de toekomstige school toe 
en de inplanting van het gebouw in de omgeving.  Deze 
verhuisbeweging van de school vormt geen probleem in 
het kader van de eerder toegekende subsidies. 

Nieuwe busverbinding naar zorginstellingen 
Samen met de gemeenten Wuustwezel, Brasschaat 
en Kalmthout werd een project uitgewerkt  waarbij 
de kernen worden verbonden met zorginstellingen 
in de omgeving en waarbij een busverbinding 
wordt gecreëerd met de belangrijkste 
vervoersknooppunten en bedrijventerreinen. 
De kosten worden onder de verschillende 
gemeenten verdeeld. Voor dit project werd ook 
een subsidieaanvraag ingediend. Hiervoor wordt 
jaarlijks een bedrag ingeschreven van  112.700 euro.
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Grondverwervingen fietspad Kloosterstraat
Alvorens het fietspad in de Kloosterstraat in Sint-
Lenaarts te kunnen aanleggen, moeten nog een aantal 
grondverwervingen gebeuren. In 2018 wordt hiervoor een 
budget van 400.000 euro voorzien. Voor de aanleg van 
het fietspad in de Kloosterstraat wordt 1.800.000 euro 
voorzien.

Projecten cultuur en vrije tijd 
Op het vlak van cultuur en vrije tijd staan er ook een 
heleboel projecten op stapel:

• In 2018 bouwt men in Sint-Lenaarts een nieuw    
ontmoetingscentrum voor 4.667.148 euro.

• De huidige toegang van het gemeenschapscentrum Jan 
vander Noot garandeert geen vlotte toegankelijkheid voor 
mensen met beperkte mobiliteit. In 2021 voorziet men 
voor deze aanpassingswerken 460.000 euro.

• In Sporthal De Ring zijn een aantal renovatiewerken 
noodzakelijk, namelijk voor de keuken en de betegeling, 
de douches, de verluchting, de inkomdeuren en de roofing 
van het plat dak. Alles opgeteld, wordt dit een bedrag van 
270.000 euro in 2018 en 2020.

• Op het domein van De Merel wordt 100.000 
euro gerekend voor omgevingswerken aan de 
sportinfrastructuur. Daarnaast wordt 10.000 euro voorzien 
voor de aanleg van een cyclocrossparcours/MTB parcours 
op het domein.

Werkingskosten OCMW 
De gemeentelijke bijdrage is de belangrijkste 
financieringsbron voor het OCMW. De 
werkingssubsidie aan het ocmw bedraagt jaarlijks 
ongeveer 2.000.000 euro. 
• Je las hier al dat er in het gemeentelijk budget 

een bedrag wordt opgenomen om te investeren 
in een klimaatneutrale gemeente. Ook het 
OCMW plant in dat kader investeringen 
voor het plaatsen van zonnepanelen op 
het dak van de serviceflats (30.000 euro), 
aanpassing van de verwarming en de verlichting 

Werkingssubsidie politiezone Voorkempen en 
brandweerzone 
Voor veiligheidszorg wordt jaarlijks een werkingssubsidie 
ingeschreven voor politiezone Voorkempen van ongeveer 
3.500.000 euro en voor de brandweerzone van ongeveer 
850.000 euro.

© Paul Mertens
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Wegenwerken 
Volgende wegenwerken staan op de planning:
• in 2020 plannen we 280.000 euro in voor de inrichting van 

een fietstunnel onder de Bethovenstraat; 

• in 2019 en 2020 staan wegenwerken fase 4 in Rommersheide 
en Nieuw Rommersheide gepland voor telkens 300.000 euro;

• in 2019 staat 570.000 euro ingeboekt voor wegenwerken in 
Nieuw Rommersheide;

• in 2020 en 2021 wordt telkens 350.000 euro ingepland voor 
de werken Heihoefke – Bosstraat;

• in 2023 wordt 150.000 euro voorzien voor de werken in 
Koningsstoel.

• Het huidige gebouw van de kinderopvang in Sint-Job-
in-‘t-Goor heeft haar maximale opvangcapaciteit bereikt. 
De vraag naar kinderopvang is dermate groot dat een 
aanpassing van het gebouw zich opdringt. Concreet zal het 
gaan over de heropbouw van de bovenverdieping met een 
aangepaste dakvorm. In 2019 en 2020 voorziet men telkens 
een bedrag van 200.000 euro.

van het administratieve deel van het OCMW 
(18.000 euro), isolatie van de buitenmuur van het 
woonzorgcentrum (16.000 euro) en aanpassing van 
de verlichting in het dienstencentrum (6.000 euro). 

• Verder wordt een groot deel van de middelen 
gebruikt voor de dagelijkse werking van de diensten 
van het OCMW. Het gaat dan om loonkosten 
van het personeel, werking sociale dienst, 
woonzorgcentra en dienstencentra. 

• Het OCMW neemt vanaf 2019 middelen op voor 
de diverse werkingskosten die gepaard gaan met de 
DIO- en aanleunwoningen. De recuperatie van deze 
middelen wordt voorzien via de dagprijzen van de 
DIO- en aanleunwoningen.
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Jeugddienst zoekt 
speelpleinanimatoren 

Saai papierwerk, niets voor jou?!
Maar wel …
• Zin in een superleuke en onvergetelijke  
 vakantie?
• Zin om nieuwe vrienden te maken?
• Stiekem het liefst van al meeduiken in  
 de zotte speelwereld van kinderen?
• Op zoek naar dé leukste vakantiejob?

Dan is speelpleinanimator iets voor jou!

Wanneer? Tijdens de paas- en zomervakantie in 2018

Waar vind je ons? Op het domein van OC Clara Fey, Bethaniënlei 5 in Sint-
Job-in-‘t-Goor.

Meer info? Neem eens een kijkje op onze website www.brecht.be/
speelkriebels en klik door op de button ‘Voor moni’s’!

Interesse?! Stuur dan vóór 25 januari 2018 een mailtje naar onderstaande 
persoon

BEKNOPT

INFO Jeugddienst, Iris Dobbels, Gemeenteplaats 1,  
03 660 28 30 of iris.dobbels@brecht.be
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ISOLEER NU JE DAK MET ONZE GROEPSAANKOOP

Wil je het warmteverlies in jouw woning aanpakken en besparen 
op je energiefactuur? Heb je geen zin om op zoek te gaan naar 
de beste prijs en de beste aannemer? Doe dan jouw voordeel 
met de groepsaankoop dakisolatie van de gemeente en Igean. Je 
hoeft niet vooraf ingeschreven te zijn.

Verhuur je een woning of appartement waarvan het dak niet 
geïsoleerd is? Dan loop je kans dat jouw opbrengsteigendom 
vanaf 2020 ongeschikt is voor de huurmarkt. Je wacht daarom 
best niet met isoleren. De prijzen van deze groepsaankoop zijn 
ondertussen gekend! Neem snel een kijkje op www.igean.be.

Weetje: Een geïsoleerd dak bespaart tot 30% op je 
energieverbruik! Isoleer nu je dak en draag bij aan een beter 
klimaat.

INFO Igean, 03 350 08 11 of www.igean.be

Renoveren 
doe je met de 
renovatie-audit
Jouw woning energiezuinig 
maken, lijkt een hele opdracht. 
Met de renovatie-audit willen 
wij je daarbij helpen! Tijdens een 
uitgebreid plaatsbezoek wordt de 
woning onder de loep genomen 
door een expert. Volgende 
elementen worden bekeken: 
energiezorg, isolatie, verwarming, 
ventilatie, watergebruik en 
hernieuwbare energie. Het 
resultaat van de audit is een 
duidelijk verslag op maat van 
jouw woning. 

Opgelet: deze audit is niet gratis, 
maar je kan wel een gemeentelijke 
subsidie bekomen:
• 50% van de kostprijs met een 

maximum van 200 euro voor 
wie een energie-audit laat 
uitvoeren door een erkend 
deskundige.

• 100% van de kostprijs met 
een maximum van 500 
euro voor wie bovendien 
de aanbevelingen uit deze 
audit opvolgt en de meest 
energiebesparende maatregel 
uit de audit heeft laten 
uitvoeren in zijn of haar 
woning.

Voor meer informatie over de 
inhoud van de audit, de prijs en 
de uitvoerders, kan je terecht bij 
Igean.

INFO Igean, 03 350 08 11 of  
www.igean.be
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PWA wordt Wijk-werken 
Vanaf 1 januari 2018 vervangt ‘Wijk-werken’ het vroegere ‘Plaatselijk 
Werkgelegenheidsagentschap’ (PWA). Werkzoekenden kunnen vanaf dan 
gaan wijk-werken als ze nog niet toe zijn aan werkplekleren of een klassieke 
opleiding. Wijk-werken biedt deze werkzoekenden enkele uren per week 
werkervaring via het uitvoeren van klusjes en activiteiten gedurende maximum 
12 maanden. 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Selab zal voor de gemeenten 
Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Malle, Schoten en Wuustwezel wijk-
werken organiseren. Het initiatief krijgt de naam ‘Wijk-werken Selab mee’.

De gemeenten wensen met dit gezamenlijk initiatief de waardevolle 
dienstverlening die het PWA gedurende meerdere jaren bood voor de 
burger, scholen en verenigingen verder te zetten en te laten groeien door 
meer werkzoekenden de kans te geven in het ‘Wijk-werken’ te stappen en 
ook meer klanten te helpen. Het ‘Wijk-werken’ biedt werkzoekenden en 
leefloongerechtigden immers de kans om werkervaring en competenties 
op te doen als een geleidelijke opstap richting tewerkstelling in het normaal 
economisch circuit.

WIL JE BEROEP DOEN OP WIJK-WERKEN?
Wie een beroep wenst te doen op wijk-werken, kan terecht in de 
welzijnscampus sociaal huis (Gasthuisstraat 11). Dit kan iedere donderdag 
van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak donderdagnamiddag. Voor de 
gebruiker bedraagt de kostprijs van de wijk-werkcheque 7,45 euro. Enkel als 
je een privépersoon bent, zijn wijk-werk-cheques fiscaal aftrekbaar.

WIL JIJ WIJK-WERKEN? 
Wijk-werken kan een opstap betekenen voor mensen die om tal van redenen 
nog niet toe zijn aan een deeltijdse tewerkstelling binnen het reguliere of 
sociale arbeidscircuit. Werkzoekenden die vanaf 1 januari 2018 door VDAB 
of door het OCMW toegeleid worden, kunnen maximaal 1 jaar als wijk-
werker actief zijn. Voor de vroegere PWA-medewerkers die vóor 1 januari in 
het PWA actief waren geldt deze beperking niet. 

INFO Welzijnscampus sociaal huis, Gasthuisstraat 11,  
Wies Peeters (Wijk-werk bemiddelaar), 03 330 11 20 of wies.peeters@vdab.be

DE OMGEVINGS-
VERGUNNING GAAT 
VAN START VANAF  
1 JANUARI 2018

Vanaf 1 januari 2018 gaan alle 
Vlaamse gemeenten van start 
met het digitaal loket voor 
de omgevingsvergunningen. 
Een omgevingsvergunning 
verenigt en vervangt de 
stedenbouwkundige vergunning, 
verkavelingsvergunning en 
de milieuvergunning. Alle 
aanvragen moeten vanaf dan 
digitaal worden ingegeven, ook 
diegenen die op papier worden 
binnengebracht.

De inwerkingtreding van de 
omgevingsvergunning brengt 
heel wat wijzigingen met 
zich mee binnen de dienst 
grondgebiedszaken. Om onze 
collega's de nodige tijd te geven 
om dat goed voor te bereiden, 
kan je best een afspraak maken.

INFO Dienst grondgebiedszaken, 
 Gemeentepark 1, 03 660 25 50,  
omgeving@brecht.be

Landelijke 
kinderopvang 
Overbroek zoekt 
vrijwilligers

Je bent geboeid door het unieke 
van elk kind? Je maakt van 
het gewone iets bijzonders? 
Spelend opvoeden is je ding? Je 
bent een teamplayer met veel 
inlevingsvermogen voor kind en 
ouder?

Surf dan naar www.ons.be/
vacatures en word één van Ons!



INFO Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9,  
03 330 12 80

INFO www.vdab.be of  
gratis nummer 0800 30 700

In november opende de welzijnscampus. De 
dienstverlening in de volledige welzijnscampus baseert 
zich op het meest efficiënt verder helpen van de 
burger: iedereen kan hier met zijn vraag op de juiste 
plaats terecht en krijgt zo snel mogelijk een antwoord. 
Duidelijkheid en toegankelijkheid staan voorop. Een 
ruime maand na de opening draait de welzijnscampus nu 
op volle toeren. 

Vier campussen vormen welzijnscampus
Onderstaande vier campussen, ieder in hun eigen kleur, 
vormen de welzijnscampus. Sta je bij een bezoek toch 
bij de verkeerde campus of in het gemeentehuis? Geen 
probleem, enkele wegwijsvrijwilligers kunnen je begeleiden 
naar de juiste dienst. 

Enkele diensten van het gemeentehuis verhuisden
Om de dienstverlening in de welzijnscampus te 
vervolledigen, verhuisden Kris Van Dijck (dienst 
welzijn), Anya Hoefnagels (woonloket) en Marie-Louise 

Arnouts (pensioenen) met hun aanbod respectievelijk 
naar welzijnscampus Sociaal Huis en welzijnscampus 
Het Sluisken.

Op afspraak
In de welzijnscampus werken we op afspraak. Je komt 
op het moment dat jou het best past. Een afspraak 
maken kan:
• telefonisch: 03 330 11 20
• per mail: onthaal@welzijnscampusbrecht.be
• aan de onthaalbalie van de welzijnscampus, tijdens de 

openingsuren

Elke maandagavond tussen 18.00 en 19.00 uur kan je 
bovendien zonder afspraak terecht in de welzijnscampus. 

Welzijnscampus draait op 
volle toeren

INFO welzijnscampus, Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20 
of onthaal@welzijnscampusbrecht.be 

welzijnscampus  
Sociaal Huiswelzijnscampus  

De Lindeboom  
(Kerklei 18 a)

welzijnscampus  
Sint-Maria

welzijnscampus  
Het Sluisken

10



welzijnscampus  
Het Sluisken

“IEDEREEN KAN BIJ  
ONS TERECHT VOOR KLEINE EN 
GROTE OPVOEDINGSVRAGEN”

Tinne, jij bemant vanaf januari het 
Opvoedingspunt in onze gemeente. 
Wie kan bij jou terecht? 
“Het Opvoedingspunt is er voor ieder-
een die met opvoeden te maken heeft. 
We zijn er dus voor ouders, maar ook 
voor grootouders, leerkrachten en 
andere professionelen. Kortom voor 
iedereen met vragen over kinderen en 
jongeren van 0 tot 24 jaar.” 

Waarom is wat jullie doen binnen de 
Opvoedingswinkel belangrijk? 
“Je kan bij ons terecht voor kleine en 
grote vragen over opvoeding. Twijfels 
en vragen horen bij opvoeden, want 
iedereen wil het graag zo goed doen. 
We werken laagdrempelig, gratis en 
anoniem waardoor de drempel voor 
mensen zo laag mogelijk wordt om 

hulp te vragen indien nodig. Wij gelo-
ven erin dat je een kind opvoeden niet 
alleen doet, maar dat je hiervoor een 
hele gemeenschap nodig hebt.”

Welke vragen horen jullie het vaakst? 
“Wij krijgen heel uiteenlopende vra-
gen. Dit kan gaan van zindelijkheids-
training tot het omgaan met jongeren 
die volop aan het experimenteren zijn. 
Alle vragen vinden een plaats bij ons. 
Er komen ook vaak mensen langs om 
even te polsen of ze goed bezig zijn. 
En dat is ook oké! We gaan samen op 
weg met de hulpvrager en bekijken 
gaandeweg wat deze nodig heeft.” 

Heb je een gouden tip voor alle 
opvoeders? 
“Alles wordt mooier met aandacht. 
Vertrouw op jezelf en laat los wat je 
niet kan veranderen. En als het even 
niet lukt, durf hulp vragen!” 

Praktisch 
“Ik werk in Brecht steeds op afspraak. 
Mensen kunnen mij bereiken via mail 
of telefoon. We spreken dan af in de 
Welzijnscampus, Gasthuisstraat 11 (in-
gang welzijnscampus Sociaal Huis).”

TINNE WILMSSEN IN OPVOEDINGSPUNT BRECHT

INFO Opvoedingspunt Brecht, Tinne Wilmssen,  
opvoedingspunt@brecht.be of via 0493 31 01 55

“Vertrouw op jezelf en laat los wat 
je niet kan veranderen”

Vanaf januari start het Opvoedingspunt van Brecht, een onderdeel 
van Huis van het Kind. Een halve dag in de week zal Tinne Wilmssen 
in de welzijnscampus aanwezig zijn en tijd maken voor pedagogische 
adviesgesprekken. We vragen haar voor welke opvoedingszaken we mogen 
langskomen en zijn benieuwd naar haar gouden opvoedingstip. 

Cindy  
(mama van Axl, 6 maanden oud):  
“Vorige week kwam ik met mijn 
handen in het haar raad vragen 
bij Tinne. We hebben een zoontje 
van 6 maanden, maar hij huilt 
steeds wanneer hij ‘moet’ slapen. Ik 
verwachtte uiteraard geen pasklaar 
antwoord, maar misschien wel enkele 
tips die ik nog niet had toegepast. 
Tinne nam even de tijd voor een 
babbeltje. Ik kon rustig vertellen wat 
ik allemaal al had geprobeerd om Axl 
te laten slapen. Dat ze gewoon naar 
me luisterde en me bewonderde over 
wat ik al had gedaan, deed deugd. 
We zochten samen naar een nieuwe 
weg en het gaat al stukken beter. 
Dankjewel Tinne!" 
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Repetitieruimte 't Job
Samen met de jeugddienst heeft 
onze technische dienst in jeugdhuis 't 
Jop (Kattenhoflaan 102d) een ruimte 
ingericht waar Brechtse muzikanten en 
bands terecht kunnen om te repeteren. Zo 
kunnen deze in alle rust regelmatig oefenen 
met degelijk materiaal aan een lage 
prijs. Bands die de repetitieruimte huren, 
kunnen bovendien gebruik maken van een 
opbergruimte, volledig in eigen beheer door 
onze technische dienst ingericht. De opening 
is voorzien begin 2018.

Aanleg BMX-parcours 
Aan de Ringovenlaan in Sint-Lenaarts (achter 
het woonzorgcentrum) ligt sinds kort een nieuw 
fietsparcours. Samen met onze jeugddienst werkte onze 
technische dienst er hard, het resultaat mag er zijn. Ga 
dus zeker eens een kijkje nemen!

Kerststal Sint-Lenaarts 
Jaarlijks bouwt de technische dienst een prachtige 
kerststal op in Sint-Lenaarts. Breng deze mooi 
verlichte kersstal met levensgrote beelden en 
levende dieren zeker eens een bezoekje. Je vindt 
hem aan de Sint-Leonarduskerk (Dorpsstraat).

Onze medewerkers van de technische dienst voeren dagelijks een arsenaal aan taken uit, soms heel 
zichtbaar in het straatbeeld, regelmatig ook achter de schermen. We zetten hier graag enkele van hun 
projecten in de kijker die ze uiteraard in samenwerking met heel wat gemeentelijke diensten realiseerden.

EEN BLIK
DE SCHERMEN

TECHNISCHE
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Groenaanleg rotondes 
De  aanplanting van de rotondes in onze 
gemeente gebeurt in eigen beheer door onze 
technische dienst. Dit voorjaar voorzien we aan 
de fietsoversteken van de rotonde aan station 
Noorderkempen bovendien nog plantenbakken.

In dit informatieblad willen we 
graag enkele projecten van onze 
gemeentelijke technische diensten in 
de kijker plaatsen.

Renovatie KEMPUSEUM 
Het Kempisch Museum wordt in een nieuw kleedje gestoken. 
Het vernieuwde museum opent in de zomer 2018 haar 
deuren. Naast een nieuwe naam 'KEMPUSEUM' wordt ook de 
collectie en het gebouw onder handen genomen. Momenteel 
wordt er volop gewerkt aan de elektriciteit, de verwarming 
is reeds helemaal vernieuwd. De technische dienst zal in 
de gaanderij een archiefruimte maken, de schilders zijn 
volop bezig met de ramen en de luiken, de schrijnwerker 
zal de vloer bijwerken, … De dienst erfgoed zorgt er achter de 
schermen bovendien voor dat de inhoud van het museum 
vorm krijgt. Wie het Kempuseum deze zomer bezoekt, 
geniet van een interactief en levend geheel.

Sneeuwruimen in de wintermaanden 
In de winterperiode heeft de technische 
dienst ook heel wat werk met het strooien 
van de wegen. De strooidienst staat 
permanent paraat om dag en nacht te 
zorgen dat de wegen in onze gemeente 
berijdbaar blijven.

ACHTER
VAN ONZE
DIENST
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BRECHT IS 
ONROEREND 
ERFGOEDGEMEENTE
Sinds 2017 is Brecht erkend als onroerenderfgoedgemeente. 
Dit wil zeggen dat onze gemeente een eigen beleid uitbouwt 
voor het onroerend erfgoed op ons grondgebied (aanvullend 
aan het Vlaamse beleid). Tegelijk nemen we als erkende 
onroerenderfgoedgemeente bepaalde bevoegdheden 
en taken over in het kader van het uitvoeren van het 
onroerenderfgoeddecreet. 

Wat betekent dit concreet?
Brecht neemt volgende bevoegdheden en taken over als 
onroerenderfgoedgemeente:
• advies bij sloopaanvragen van items die zijn opgenomen in 

een vastgestelde inventaris;

• advies bij aanvragen voor het kappen of verwijderen van 
houtig erfgoed, opgenomen in de vastgestelde inventaris;

• behandelen van meldingen van archeologische vooronderzoek 
met ingreep in de bodem;

• ontvangen van meldingen van de aanvraag van een 
archeologische opgraving;

• bepaalde toelatingen geven voor handelingen aan of in 
beschermde goederen. 

Kortom: bovenstaande aanvragen en meldingen mogen nu 
aangevraagd worden bij de gemeente en zullen nu door de 
gemeente behandeld worden en niet meer door het Agentschap 
Onroerend Erfgoed. 

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

Start renovatiewerken 
kapelletje De Locht 
De Sint-Theobalduskapel of het kapelletje 
van De Locht zoals het ook al eens genoemd 
wordt, is aan dringende renovatie toe. 
Een verslag van Monumentenwacht gaf 
duidelijk aan dat er werk aan de winkel is. 
Aangezien het beschermd erfgoed is, moeten 
er bepaalde procedures gevolgd worden 
die nu stap voor stap worden doorlopen. 
Eerst moest er een beheersplan opgemaakt 
worden.

Wat houdt dit in? 
Er moet een uitgebreid verslag opgemaakt 
worden van de geschiedenis van de kapel, 
het lange termijn gebruik en de functie 
moet min of meer vastgelegd worden. 
Bovendien moeten de werken die moeten 
gebeuren duidelijk opgelijst worden. Dit 
beheersplan werd intussen opgemaakt en 
ligt nu ter goedkeuring voor aan het Vlaamse 
Agentschap Onroerend Erfgoed. Momenteel 
worden de voorbereidingen getroffen om 
een stabiliteits-technisch onderzoek te laten 
uitvoeren, zodat de werken duidelijk ingeschat 
en gepland kunnen worden. Vervolgens zal 
de uiteindelijke restauratie van start kunnen 
gaan. Afhankelijk van de omvang van de 
werken zal dit al dan niet gefaseerd gebeuren. 
De eerste fase zou starten in 2018.

© Koenraad Roelands



LEONARDUSPROCESSIE OP ZOEK 
NAAR INFO VOOR FOTOBOEK
In 2020 vieren we de 525ste rondgang van de Leonardusprocessie in Sint-
Lenaarts. De Vrienden van Leonardus willen bij die gelegenheid een mooi 
en rijk geïllustreerd fotoboek uitbrengen. Jij kan hier aan meewerken!

• Heb je thuis al lang iets liggen, hangen of staan dat te maken heeft met 
de Leonardusprocessie uit Sint-Lenaarts?

• Heeft jouw moeder nog een fotoalbum met foto’s van jou of familie in de 
processie in haar onderste schuif liggen?

• Wie heeft geen dozen vol dia’s? Er zitten er misschien van de processie 
tussen, ook die kunnen wij digitaliseren. 

• Weet jij nog hoe de processie vroeger uit ging? Weet jij nog dat er wit 
zand gestrooid werd? Of dat de Suisse nog mee ging? En weet jij dat de 
processie ooit een andere route volgde? Wij horen graag jouw verhaal.

• Heb jij nog foto’s of ken jij verhalen uit de woelige oorlogsjaren, toen de 
kerk beschoten werd en de processie in de meisjesschool uitging?

• Heb je thuis een attribuut, kleding of documenten die we eens mogen 
bekijken? We kijken uit naar de geschiedenis er achter.

• …

In februari  is het zover. Kom met al je foto’s, dia’s, info, documenten, 
attributen,… naar Schatten op Zolder in de pastorij in de Kerkstraat. Het 
is niet de bedoeling dat je foto’s of 
andere zaken moet achterlaten: het 
wordt ter plaatse bekeken, ingescand en 
gekopieerd. Al jouw spullen krijg je terug 
mee naar huis. 

Praktisch: Je kan langskomen op 
zaterdag 10 februari tussen 11.00 uur 
en 15.00 uur, zondag 11 februari tussen 
10.00 uur en 14.00 uur of op donderdag 
15 februari tussen 09.00  uur en 12.00 
uur. 
Bij je aankomst in de pastorij kan je bij 
een drankje genieten van de andere 
binnengebrachte stukken en foto’s of kan je verhalen uitwisselen.

Heb je zelf geen foto’s of spullen liggen? De Vrienden van Leonardus hebben 
zelf heel wat oude foto’s waar ze niet het hele verhaal achter kennen. Ook 
die liggen dan ter inzage. Ga zeker langs, misschien kan jij er iets meer over 
vertellen. Samen maken we een fotoboek om generaties lang door te geven 
en te bewaren. 

BEKNOPT

INFO Vrienden van Leonardus, vriendenvanleonardus@gmail.com 
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Openbare 
verkoop fietsen 
Het gemeentebestuur van Brecht 
houdt een openbare verkoop van 
een 60-tal fietsen. Je kan de fietsen 
bezichtigen in het gemeentemagazijn, 
Van Pulstraat 15 in Brecht. Op de 
website www.brecht.be vind je 
de volledige lijst met fietsen, deze 
lijst krijg je ook wanneer je ze gaat 
bezichtigen. Je kan de fietsen elke 
maandag bezichtigen van 09.00 
tot 12.00 uur, woensdag van 13.00 
tot 16.00 uur en vrijdag van 09.00 
tot 12.00 uur. Na verkoop zijn de 
materialen af te halen op dezelfde 
dagen en uren.

De aangeboden materialen worden 
toegewezen aan de hoogste bieder. 
De biedingen moeten onder gesloten 
omslag toekomen, ten laatste op 
vrijdag 26 januari 2018 om 12.00 
uur in het gemeentehuis van Brecht, 
Gemeentepark 1 (bij het onthaal). 
Vermeld bij de bieding je naam, adres, 
telefoonnummer, het lotnummer, 
type, merk en de prijs die je biedt.

INFO dienst onthaal, Gemeentepark 1, 

03 660 25 50



BEKNOPT

Wanneer starten de werken  
aan ’t Centrum?

't Centrum in Sint-Lenaarts (Dorpsstraat 73) is aan vernieuwing 
toe. Dat signaal kreeg het gemeentebestuur meermaals van de 
verenigingen en de gebruikers van het gebouw. Het volledige 
gebouw is gedateerd en niet meer afgestemd op de actuele 
behoeften van de verenigingen. Bovendien vormt het gebouw 
een lopende rekening op het vlak van energie. Na verschillende 
onderhandelingen met de inschrijvers werd de opdracht in 2017 
gegund aan de groep Van Roey Vastgoed NV in samenwerking 
met architect Jef Van Oevelen. De bouwwerken starten begin 
februari 2018 en zullen ruim een jaar in beslag nemen. 

VRAGEN VAN DE
inwoners

WOONZORGCENTRUM 
SINT-MARIA ZOEKT 
JOBSTUDENTEN VOOR 
ZOMERVAKANTIE 2018 

Voor de zomervakantie van 2018 
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 2001 of vroeger? Kom dan naar 
de info- en inschrijvingsavond 
op vrijdag 12 januari 2018 om 
19.00 uur in ldc Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht. 

Op stap met de EDC op zak  

Mensen met een handicap kunnen vanaf nu over een kaart beschikken 
die aantoont dat hun handicap is erkend door de Vlaamse en nationale 
overheidsdiensten. De European Disability Card kan aangevraagd worden 
(voor Belgen) in België en is van toepassing in 8 Europese landen. In de 
sector cultuur, sport en ontspanning kan je met deze kaart beroep doen 
op eventueel extra voordelen en beschikbare dienstverleningen. Denk 
hierbij aan kortingen, recht op gereserveerde plaatsen, aangepaste 

rondleidingen, brochures in eenvoudige taal, vlottere toegang tot attracties,… Vraag aan de organisatoren of ze de 
kaart aanvaarden en welke voordelen ze toekennen. 

De kaart is gratis, persoonlijk en kan je aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid of het VAPH (Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap). Heb je een dossier bij het FOD Sociale Zekerheid, dan kan je terecht in 
welzijnscampus Sociaal Huis voor een aanvraag van de kaart. Maak hiervoor een afspraak..

INFO Welzijnscampus Brecht,  
personeelsdienst, 03 330 11 20 of  
www.welzijnscampusbrecht.be

INFO welzijnscampus Brecht, Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20 of onthaal@welzijnscampusbrecht.be
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MET DE BUS NAAR SALPHENKERMIS
Salphenkermis? Dat is hét boerenbal van de Kempen! Daarom rijden er 
jaarlijks gratis bussen van onze gemeente naartoe. Zin in een old-school 
feesje? Dan is er op 20 januari slechts één bestemming, maar zijn er wel 
veel opstapplaatsen! Inschrijven is niet nodig, op tijd zijn wel. 

’t Goorhof 20.00 uur 20.45 uur 21.30 uur 22.15 uur 23.00 uur

’t Hoefijzer 20.15 uur 21.00 uur 21.45 uur 22.30 uur 23.15 uur

Den Door-
trapper

20.25 uur 21.10 uur 21.55 uur 22.40 uur 23.25 uur

JH Den 
Dijk

20.35 uur 21.20 uur 22.05 uur 22.50 uur 23.35 uur

Salphen-
kermis

21.00 uur 21.45 uur 22.30 uur 23.15 uur 0.00 uur

Salphen-
kermis

01.10 uur 01.40 uur 03.00 uur 03.00 uur 03.10 uur

JH Den 
Dijk

01.35 uur 02.05 uur 03.25 uur 03.25 uur 03.35 uur

Den Door-
trapper

01.45 uur 02.15 uur 03.35 uur 03.35 uur 03.45 uur

’t Hoefijzer 01.55 uur 02.25 uur 03.45 uur 03.45 uur 03.55 uur

’t Goorhof 02.10 uur 02.40 uur 04.00 uur 04.00 uur 04.10 uur

H
ee

n
Te

ru
g

INFO Jeugddienst, Gemeenteplaats 1, 03 660 28 30 of jeugddienst@brecht.be 

Nieuwe 
voorstellingen  
en workshops in  
GC Brecht
GC Brecht biedt in het voorjaar van 2018 een heel aantal 
nieuwe voorstellingen en workshops aan. Een greep uit 
het nieuwe aanbod: Spinvis, Radio Guga, Rudi Vranckx, 
Jens Dendoncker en een groot aantal nieuwe workshops. 
Ontdek het volledige aanbod via www.gcbrecht.be en in 
de nieuwe brochure die je al in de brievenbus vond! 

Ben jij op zoek 
naar hulp om jouw 
huishoudelijke taken 
te verlichten?

Brecht werkt vzw kan je 
een oplossing aanbieden. 
Het poetsteam werkt 
steeds in blokken van 4 
uren, dit kan wekelijks of 
tweewekelijks. Je betaalt 
één dienstenscheque ter 
waarde van 9 euro per uur. 
Je hebt de keuze tussen 
elektronische en papieren 
dienstencheques. 

Wat is Brecht Werkt?
De PWA van Brecht - 
afdeling dienstencheques 
werd opgericht in 2004 
en werd op 1 april 2017 
overgenomen door Brecht 
Werkt vzw.

INFO Brecht werkt vzw,  
03 330 17 64, 0477 13 42 68  
of info@brechtwerkt.be
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NET GEMIST

Onze allereerste speeddate tussen de Brechtse 
verenigingen tijdens Oppepper was een groot 

succes. Ook Bill Barberis deed verschillende 
hartjes sneller slaan...

 21-28  
OKT
2017

19 
OKT
2017

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

Meer dan zeshonderd ouders en kinderen kwamen tijdens 
de heksentocht mee griezelen in het bos van de Poppelaer. 
Heel wat deelnemers hadden zich voor de gelegenheid ook 
verkleed, helemaal in Halloweensfeer.

21  
OKT
2017

Tijdens de Digitale Week in oktober organiseerde de 
bibliotheek van Brecht een workshop 3D-printen. De 
deelnemers maakten kennis met een programma om 
3D-ontwerpen te maken. De ontwerpen werden geprint 
met de 3D-printers. Volgens de deelnemers was het een 
leerrijke ervaring!
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In het kader van de Week van de Smaak 
bonden burgemeester Luc Aerts, schepen Jos 
Mattheeusen en OCMW-voorzitter Annemie 

Van Dijck opnieuw de schort voor en 
schotelden in welzijnscampus Het Sluisken 

heel wat proevertjes voor.
19  

NOV
2017

29 
NOV
2017

Op 29 november vierde Stekelbees Brecht haar 
15de verjaardag. In september 2002 startte 

de gemeente Brecht in huis Couvreur met 
buitenschoolse opvang voor 50 kinderen door 
een team van 8 kinderbegeleiders. Vandaag is 

Stekelbees Brecht uitgegroeid tot een opvang voor 
200 kinderen in 4 locaties. 

Op de Kunstendag voor kinderen in het 
IKO van Brecht konden kinderen zich laten 
onderdompelen in de wereld van kunst en 
cultuur.

19 
NOV
2017

Met 250 verkochte tickets bereikte de  
sprookjeswandeling op een record aantal deelnemers.

18 
NOV
2017
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Waarom richten jullie een AKABE 
op in Brecht? 
Frans: “AKABE's kan je in heel 
Vlaanderen terugvinden, maar 
in het noorden van de provincie 
Antwerpen vind je er amper. Ook 
in deze regio is er echter vraag naar 
meer vrijetijdsaanbod op maat 
van kinderen en jongeren met een 
beperking. Brecht is als centrum van 
deze regio daarom uiterst geschikt 
om de vereniging op te starten.”

Is er in Brecht dan nog geen aanbod 
voor kinderen en jongeren met een 
beperking? 
Frans: “Toch wel, Brecht heeft zeker 
al een mooi aanbod! De gemeente 
voorziet bijvoorbeeld al verschillende 
'buitengewoon sportief'-activiteiten, 
de jeugdraad organiseert elk 
jaar 'buitengewoon-gewoon' 
en we hebben een grote KVG-
vereniging. AKABE zal dit aanbod 
aanvullen door een tweewekelijkse 
werking aan te bieden, specifiek 
gericht op de beleving van het 
jeugdbewegingsleven. We richten 
ons in de eerste plaats op kinderen 
en jongeren van 6 tot en met 21 jaar 
met een beperking, maar bieden 
ook plaats voor kinderen zonder 
een beperking. Ons motto is dat 

we openstaan voor elke beperking, 
zolang onze leidingploeg de 
gevraagde zorg kan bieden. Omdat 
AKABE-werkingen niet zo talrijk 
zijn, reiken we verder dan onze 
gemeentegrenzen. Ook kinderen van 
de omliggende gemeente zijn van 
harte welkom.”

Hoe zijn jullie te werk gegaan 
voor de opstart van deze nieuwe 
vereniging? 
Frans: “We zijn gestart vanuit 
het idee om een AKABE op te 
richten om vervolgens met enkele 
enthousiastelingen een werkgroep 
op te starten en op zoek te gaan naar 
een lokaal. Snippers (jeugdatelier) 
in Sint-Job-in-‘t-Goor had al 
verschillende jaren problemen met 
het vinden van nieuwe leiding 
en dit was ook te zien aan hun 
ledenaantallen. De vereniging gaf 
ons de kans om op hun locatie te 
starten met een AKABE-werking, op 
voorwaarde dat hun huidige leden de 
kans kregen om mee aan te sluiten.”

Zo kunnen jullie meteen een mooie 
start maken?
Frans: “Absoluut, we komen hier 
als startende vereniging in een 
luxepositie terecht door gebruik 

te kunnen maken van een mooi 
lokaal, het aanwezige spel- en 
knutselmateriaal en de financiële 
middelen die overgedragen 
worden! Intussen hebben we 
een enthousiaste leidingploeg 
samengesteld van 10 personen en 
loopt onze ledenwervingscampagne, 
waarvan we hopelijk het resultaat op 
onze startdag in februari kunnen zien. 
Het wordt dus stilaan concreet!”

Praktisch: 
• vrijdag 12 januari (om 20.00 uur, 

AKABE-lokaal): infovergadering 
met meer info over de 
vereniging, voor ouders en 
begeleiders

• zaterdag 3 februari: startdag

Iedereen ziet zijn eigen kind graag onderdeel uitmaken 
van een vereniging waarbij sport een spel de basis zijn voor 
vriendschappen die vaak een mensenleven meegaan. Dit is 

voor kinderen met een lichte of zware beperking echter niet altijd 
vanzelfsprekend. Omdat AKABE Rafiki hier een oplossing voor biedt, 

zetten we deze week graag een Brechtse vereniging in plaats van een 
Brechtenaar in de kijker! Frans Van Looveren vertelt ons meer  

over de gloednieuwe vereniging.  

AKABE Rafiki  
start in Brecht!BR

EC
HTENAAR IN BEELD

WAT IS AKABE?
AKABE is een tak die hoort 
onder de koepel van Scouts 
en Gidsen Vlaanderen en zich 
sterk richt op  het aanbieden 
van sport- en spelactiviteiten 
voor kinderen en jongeren met 
een beperking. 

INFO AKABE Rafiki,  
Kerklei 16a, Sint-Job-in-'t-Goor,  
fransvanlooveren@hotmail.com of  
0472 31 98 83
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Zumba Light

08 
JANUARI

maandag

Zin om je lichaam in beweging te 
zetten? Dat kan tijdens de nieuwe 
lessenreeks Zumba. Je krijgt de 
meest uiteenlopende ritmische 
bewegingen voorgeschoteld, 
allemaal flexibel aangepast aan het 
niveau van elke unieke deelnemer. 
Dit alles onder begeleiding van een 
ervaren Zumba-lesgeefster!

UUR om 13.00 uur
PRIJS € 50,00 (basis)
€ 130,00 (jaarabonnement)
LOCATIE Sporthal de Ring, 
Ambachtslaan 7
CONTACT  Sportdienst, 03 660 28 30 
of www.sportiefbrecht.be

IN BRECHT

Magisch Kerst Circus
Het Magisch Kerst Circus is terug voor 
de 3de editie met een nieuw fantastisch 
programma en dit voor zowel klein als 
groot. Ontmoet er de clowns, jongleurs, 
goochelaars, komisch T-Rex en 
Spiderman.

DATUM  van 02/01/18 tot 07/01/18
UUR  om 14.00 uur en om 16.00 uur
PRIJS  tussen € 5,00 en € 25,00
LOCATIE Schoolstraat
CONTACT Magisch kerstcircus,  
0474 81 46 89, loicmolla@hotmail.com of 
facebook "Het magisch kerstcircus"

Pop-up strips 6-12j 
Wil je zelf een echte strip maken? Een 
keileuke opspringkaart die je helemaal 
zelf tekent en ineenknutselt? Een 
mini-strip, een mega-monsterkaart, 
een wenskaart of een verrassende 
uitnodiging voor je feestje? Alles kan!

DATUM  wo. 03/01/18 
UUR  van 13.00 tot 15.30 uur
PRIJS  € 6,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Jeugddienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.jeugdwerkingbrecht.be

Kaartavond
Kaartavond 'Slagen halen' ten voordele 
van gebuurt Hensel-Molenberg.

DATUM za. 06/01/18
UUR  van 19.00 tot 23.30 uur
PRIJS  € 2,50
LOCATIE Feestzaal De Eikel, Oude Veldstraat 4
CONTACT  Gebuurt Hensel-Molenberg,  
03 313 08 12

Gym Stretch
Tijdens de lessenreeks Gym-stretch krijg 
je een mix geserveerd met verschillende 
oefeningen om je buik, bekkenbodem 
en rugspieren te versterken. Zowel 
lenigheid als spieruithouding komen 
aan bod. Deze gym-stretch is afgeleid 
van Pilates.

DATUM do. 11/01/18
UUR  om 11.00 uur
PRIJS  € 50,00
LOCATIE Sporthal de Ring, Ambachtslaan 7
CONTACT  Sportdienst, 03 660 28 30 of 
www.sportiefbrecht.be

Bloedinzameling
Een beetje van je eigen bloed afstaan 
duurt een half uurtje en het redt levens.

DATUM do. 11/01/18
UUR  van 17.30 tot 20.30 uur
LOCATIE zaal l'Artisjok, Dorpsstraat 50
CONTACT Rode Kruis Sint-Lenaarts,  
bloed@sint-lenaarts.rodekruis.be

Starten met computer
Deze cursus is gericht op absolute 
beginners in het computergebruik en de 
ideale opstap naar de digitale wereld. 

DATUM  van 12/01/18 tot 09/03/18
UUR  van 09.15 tot 12.00 uur
PRIJS  € 40,00 (8 lesmomenten)
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 of 
liesbethvanmenxel@ocmwbrecht.be

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

DATUM  wo 10/01/18 en wo. 24/01/18
UUR  van 14.00 tot 15.00 uur
LOCATIE Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9 
Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, Kerklei 2
CONTACT Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 of  
info@bibliotheekbrecht.be
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Johan Terryn:  
De Ingehuurde 
Man

27 
JANUARI

zaterdag

Humor, poëzie, rauwe realiteit en 
een meeslepende plot zijn nooit 
veraf als Johan Terryn begint te 
vertellen. Opnieuw bedient Johan 
Terryn zich van een groteske stijl 
en cabareteske uitstapjes. Dat alles 
om een tragikomisch verhaal te 
vertellen over de onmogelijkheid 
van een liefdesrelatie en de 
krakkemikkigheid van onze 
communicatie. Onderweg vraagt 
hij zich af wie al die vreemde 
spreekwoorden uitvindt, wat 
vrouwen allemaal met hun kapsel 
willen communiceren en hoe 
georganiseerd de misdaad is. Daar 
bovenop vraagt de toeschouwer zich 
af: wie is de ingehuurde man?

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

Kerstboomverbranding
Kleinschalige kerstboomverbranding. 
Mensen kunnen een hapje en een 
drankje nuttigen. 

DATUM  vr. 12/01/18
UUR  om 19.00 uur
LOCATIE KLJ lokaal, Sint-willebrordusstraat 26
CONTACT KLJ Overbroek, www.kljoverbroek.be

Kerstboomverbranding
Gezellige kerstboomverbranding met 
verkoop van lekkernijen t.v.v. het goede 
doel.

DATUM  za. 13/01/18
UUR  vanaf 20.00 uur
LOCATIE Chiro Sint-Job-in-'t-Goor, Kerklei 18
CONTACT Chiro Sint-Job-in-'t-Goor,  
www.facebook.com/ChiroSintJob

Infomoment  
eerste kleuterklasje

Informatieavond voor de ouders 
van kinderen die naar het eerste 
kleuterklasje mogen gaan.

DATUM  ma. 15/01/18
UUR  van 19.00 tot 20.00 uur
LOCATIE Basisschool In 't Groen Sint-Lenaarts, 
Leopoldstraat 15
CONTACT Basisschool In 't Groen,  
03 313 86 63 of www.bs-intgroen.be

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

DATUM  van 16/01/18 tot 12/03/18
UUR  van 09.00 tot 12.00 uur
PRIJS  € 40,00 (8 lesmomenten)
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 of 
liesbethvanmenxel@ocmwbrecht.be

Gezondheidswandeling
Begeleide wandeling in Sint-Job-in-'t-
Goor.

DATUM  wo. 17/01/18
UUR  om 14.00 uur
LOCATIE Lochtenbergplein 
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
hetsluisken@ocmwbrecht.be

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

DATUM  do. 18/01/18
UUR  van 13.45 tot 14.45 uur
LOCATIE De Zevensprong, Venusstraat 5
CONTACT School De Zevensprong, 03 660 07 
70 of www.de7sprong.be

Dorpsquiz
Jaarlijkse dorpsquiz van Rode Kruis 
Brecht.

DATUM  vr. 19/01/18
UUR  om 20.00 uur
PRIJS  € 16,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Rode Kruis Brecht,  
janssenschris@telenet.be

Rummikub avond
K.H. De Eikel organiseert een 
rummikubavond met 3 rondes.

DATUM  za. 20/01/18
UUR  van 20.00 tot 23.30 uur
PRIJS  € 3,00
LOCATIE zaal De Eikel, Oude Veldstraat 4
CONTACT K.H. De Eikel,  
marcel.herthogs@telenet.be

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

DATUM  wo. 24/01/18
UUR  van 11.00 tot 12.00 uur
LOCATIE School Klavertje 3,  
Sint-Willebrordusstraat 29
CONTACT School Klavertje 3, 03 660 07 70 of 
www.klavertjedrie.be

**** "Even spannend als grappig"  
De Standaard
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31 
JANUARI

woensdag

Kapel Sessie #3:  
Open Mic met MC Jens Dendoncker 

Op een open mic komen beginnende en meer ervaren 
comedians nieuw materiaal uitproberen. Met jou als 
hooggeëerd publiek werken ze aan hun grappen en 
schaven ze verhalen bij. Dit is de avond bij uitstek 
om je te laten verrassen en nieuw talent te ontdekken. 
Om later te kunnen zeggen: ik was erbij! MC Jens 
Dendoncker praat de verschillende acts aan elkaar. 
Hij was recent te zien in het nieuwe VTM programma 
‘Hoe zal ik het zeggen’ en won vorig jaar Humo’s 
Comedy Cup.

UUR van 20.15 tot 22.00 uur
PRIJS € 5,00

LOCATIE Kapel Oud Klooster, Gasthuisstraat 42
CONTACT  Cultuurdienst Brecht, 03 660 28 30  
of www.gcbrecht.be

WORDT VERWACHT

Musical "Monsterhit"
Een monsterlijke musical opgevoerd door alle leerlingen van Daltonschool 
In 't Groen. 

DATUM  vr. 02/02/18, za. 03/02/18
UUR  van 13.30 tot 15.30 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Basisschool In 't Groen, 03 313 86 63 of www.bs-intgroen.be

Boekvoorstelling: 'Dagboek van een flik' 
Gedurende de laatste acht jaren van zijn carrière werkte auteur Bert 
Gorissen als patrouille- en wijkagent in de Brusselse Marollen. Dat 
resulteerde in een serie dagboeken die de basis vormden voor dit actuele 
en moedige verslag over multiculturaliteit dat niemand onverschillig zal 
laten die met onze maatschappij is begaan.

DATUM  vr. 02/02/18
UUR  van 20.15 tot 22.00 uur
LOCATIE Kapel Oud Klooster, Gasthuisstraat 42
CONTACT Cultuurdienst Brecht, 03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

Feeeest in het park
Nieuwe datum om alvast in je agenda te noteren!

DATUM za. 30/06/18

Tabletcafé
Heb je een tablet of smartphone en wil je 
graag wat tips en trucs opdoen? Dan ben 
je welkom in het maandelijks tabletcafé.

DATUM  vr. 26/01/18
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

Quiz
Quiz ten voordele van KLJ Sint-Lenaarts.

DATUM  vr. 26/01/18
UUR  van 19.00 tot 23.30 uur
LOCATIE KLJ lokaal Sint-Lenaarts, Houtstraat 4e
CONTACT KLJ Sint-Lenaarts

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

DATUM  wo. 31/01/18
UUR  van 09.30 tot 10.30 uur
LOCATIE Basisschool In-'t-Groen Sint-Lenaarts, 
Leopoldstraat 15
CONTACT Basisschool In 't Groen,  
03 313 86 63 of www.bs-intgroen.be



Nuttige adressen en openingsuren

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

WELZIJNSCAMPUS
welzijnscampus Sociaal Huis
Gasthuisstraat 11,  
tel. 03 330 11 20
onthaal@welzijnscampusbrecht.be
Openingsuren onthaal:  
ma. tot vr.: 09.00 • 12.00 uur,  
13.00 • 16.00 uur 
Je maakt best vooraf een afspraak. Dat kan 
ook aan de onthaalbalie, telefonisch of per 
mail. Vrije inloop op maandag van 18.00 • 
19.00 uur.

welzijnscampus Het Sluisken
Gasthuisstraat 11
tel. 03 330 11 20  
onthaal@welzijnscampusbrecht.be
ma. tot vr.: 09.00 • 16.30 uur
Vrije inloop op maandag: 18.00 • 19.00 uur

welzijnscampus De Lindeboom
Kerklei 18a 
tel. 03 667 14 00   
onthaal@welzijnscampusbrecht.be

welzijnscampus Sint-Maria
Gasthuisstraat 11
tel. 03 330 11 40   
onthaal@welzijnscampusbrecht.be

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

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


