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1. BESTAANDE ACTIVITEITEN PER STRAAT  
We overlopen kort de bestaande activiteiten die doorgaan in elke straat.  

- Kooldriespark: zomer- en winteractiviteit, wijkcompostering is stopgezet wegens te weinig 
vrijwilligers  

- Heyaard: winterborrel afgeschaft, toch dit jaar nog een feest organiseren  
- Welkomstraat: BBQ en speelstraat in de zomer  
- Ten Colcke: BBQ in de zomer, nieuwjaarsdrink tijdens de winter  
- Vaartlaan: wenst graag een drink te organiseren, maar is moeilijk om buren te mobiliseren 
- De Biest: verschillende activiteiten per jaar, groot gebuurt, actief bestuur  
- Eyndhoven: verschillende activiteiten per jaar, groot gebuurt, actief bestuur  

 
Tips en trics  
-de aanhouder wint, blijf de buren overtuigen om deel te nemen / waarom het fijn is om samen te 
komen (persoonlijk contact bij nieuwe buren)  
-organiseren van laagdrempelige activiteiten  
-vaste data prikken om activiteiten te organiseren  
-materiaal huren bij de buren  
-tijdens feestje ieders een etiket met naam en huisnummer (adres)  
-ideeënbus voor nieuwe activiteiten  
-werkgroepjes maken  
 

2. DAG VAN DE BUREN 2017 
Op vrijdag 26 mei vindt de dag van de buren plaats in Vlaanderen. Gemeente Brecht wil gebuurten 
en straatcomités aanmoedigen om de stoel buiten te zetten en er een gezellige avond van te maken.  
Een gratis feestpakket kan je verkrijgen als je deelneemt aan de wedstrijd (zie brief in bijlage).  
De postkaartjes worden per post bezorgd aan de deelnemende straten (zullen ook digitaal verspreid 
worden).  
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3. FEEEEST IN HET PARK  

Brecht organiseert op zaterdag 8 juli haar derde editie van het gezellige festival voor alle inwoners, in 
het kader van Vlaanderen Feest. Een evenement in het park, waar we aan iedereen een 
ontspannen, toffe en aangename dag bieden. Retro caravannetjes, een gezellige sfeer, food trucks, 
een groot terras, pop-up markt, … Trommel je buurt op en kom met z’n allen naar Feeeest in het 
park. Vanuit dienst cultuur volgt er nog een oproep om mee te werken aan Feeeest. 
 

4. VLAANDEREN FEEST: FEESTCHEQUE  
Straat- of wijkcomités, lokale organisaties, … kunnen ook zelf, tijdens de 11-daagse van Vlaanderen 
Feest een activiteit organiseren. Zij komen in aanmerking voor een feestcheque ter waarde van 170 
euro. De activiteiten dienen tussen 1 – 11 juli georganiseerd te worden. Alle info via 
www.vlaanderenfeest.eu.  
 

 

5. THEMA EENZAAMHEID  
Het gemeentebestuur vestigt graag de aandacht op eenzame buren of buren die weinig sociaal 
contact hebben. We kunnen natuurlijk niet meer dan ons best doen en contact moet ook langs twee 
kanten komen. De aanwezigen melden dat ze proberen, daar waar mogelijk en gewenst, een 
eenzame buur bezoeken of proberen te helpen bij klusjes aan huis en/of sneeuw ruimen.  
 

6. VARIA  
-Aansluiten bij de cultuurraad  
Men kan zich als wijkcomité kandidaat stellen om lid te worden van de cultuurraad. Niet-
stemgerechtigde leden hebben de mogelijkheid om gratis materiaal uit te lenen van de uitleendienst, 
stemgerechtigde leden ontvangen, mits het indienen van een uitgebreid dossier, een 
werkingssubsidie. Aanvraagformulier te raadplegen via de website van Brecht (vrije tijd > 
cultuurraad). Indien lid van de cultuurraad, is het materiaal gratis te ontlenen. Enkel voor het podium 
moet een vergoeding betaald worden. Alle materialen moeten zelf opgehaald en terug gebracht 
worden (technische dienst, Van Pulstraat).  
Bijlage: formulier kandidaat gemeentelijke cultuurraad  
-Website ‘wijkwerking’ update  
-Oppepper: donderdag 19 oktober 2017 (info volgt)  
 


