
nieuwsbrief
februari 2019

jg 09

BRECHTSNIEUWS
tussendoor

MAAK EEN AFSPRAAK BIJ  
GEMEENTE EN WELZIJNSCAMPUS

Nieuwe regelgeving huurovereenkomsten - 
Vlaams Woninghuurdecreet
Of je nu huurder, verhuurder of kotstudent bent, alle huurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten, 
vallen onder de nieuwe regelgeving. Die is enkel van toepassing op de huurovereenkomsten voor een woning als 
hoofdverblijfplaats en op studentenhuisvesting. Dus niet op handelshuurovereenkomsten, pachtcontracten of 
huurcontracten voor kantoren, tweede verblijfplaatsen en garages.

Wat verandert er precies?
In het decreet staan nieuwigheden rond onder andere de staat van het gehuurde goed, de duur van de 
huurovereenkomst, de huurwaarborg, de opzeggingsmogelijkheden, de overdracht van de huurovereenkomst, de 
onderverhuring, de indexatie en de eventuele herziening van de huurprijs. Het decreet bevat ook vernieuwingen 
op het vlak van medehuur en studentenhuurovereenkomsten. Informeer je dus goed voor je als verhuurder een 
huurcontract opstelt of als huurder een contract ondertekent.

INFO en tal van gedetailleerde brochures vind je op  
www.woninghuur.vlaanderen of op het gratis nummer 1700. 

Je hebt een nieuwe identiteitskaart of een nieuw rijbewijs nodig? 
Je wil meer info over een bepaald bouwperceel of je wil een 
parkeerkaart voor minder mobielen aanvragen? De diensten 
burgerzaken, omgeving en de welzijnscampus werken op 

afspraak. Je maakt eenvoudig een afspraak op www.brecht.be 
of via 0800 3 2960.

Afspraken burgemeester in welzijnscampus
Een afspraak met de burgemeester maak je rechtstreeks 
met hem. Het kantoor van de burgemeester bevindt zich 
in de welzijnscampus (Gasthuisstraat 11).

INFO of afspraak maken: Onthaal gemeentehuis, Gemeentepark 1,  
www.brecht.be of 0800 3 2960 
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Europese verkiezingen op  
26 mei 2019 voor E.U.-burgers 
Op zondag 26 mei 2019 vinden in België de verkiezingen 
plaats van het Europees Parlement, het Federaal 
Parlement en de gewestelijke parlementen. Wie als 
burger van een lidstaat van de Europese Unie in België 
verblijft, maar niet de Belgische nationaliteit heeft, 
kan deelnemen aan de verkiezing van het Europees 
Parlement. Hiervoor moet je wel een aanvraag indienen 
bij de gemeente om als kiezer ingeschreven te worden, 
en dit ten laatste op 28 februari 2019. Indien je je al hebt 
ingeschreven bij de vorige Europese verkiezingen in 
2009 of 2014 én nog voldoet aan de kiesvoorwaarden, 
moet je je niet opnieuw inschrijven. Je krijgt dan 
automatisch een oproepingskaart per post toegestuurd.

Voorwaarden?
• Je bent onderdaan van een EU-lidstaat. Dit 

wil zeggen dat je de nationaliteit hebt van één 
van de volgende landen: Bulgarije, Cyprus, 
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, 
Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, 
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, 
Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk 
of Zweden. Britse onderdanen kunnen zich 
inschrijven, maar zodra de Brexit officieel is, wordt 
deze inschrijving geannuleerd.

• Je bent op 1 maart 2019 ingeschreven in de 
bevolkingsregisters van de gemeente Brecht.

• Je bent 18 jaar of ouder op de dag van de 
verkiezingen (26 mei 2019).

• Je bent niet geschorst of uitgesloten van het 
kiesrecht op 26 mei 2019.

Hoe? 
Als je je wil inschrijven voor de Europese verkiezingen 
van 26 mei 2019, moet je voor 28 februari 2019 een 
aanvraag tot inschrijving bezorgen aan de dienst 
burgerzaken in het gemeentehuis. Dit kan op één van
volgende manieren:

• Op onze website www.brecht.be/verkiezingen kan 
je het inschrijvingsformulier downloaden. Je vult 
het formulier in en geeft een ondertekende versie 
af op de dienst burgerzaken in het gemeentehuis in 
Brecht of in het administratief centrum in  
Sint-Job-in-‘t-Goor.

• Of je mailt het ingevulde en ondertekende 
inschrijvingsformulier samen met een kopie van je 
identiteitsbewijs naar bevolking@brecht.be.

• Of je haalt het formulier af bij de dienst 
burgerzaken in Brecht of in Sint-Job-in-‘t-Goor. 
Hiervoor moet je geen afspraak maken.

Het schepencollege onderzoekt je aanvraag. Als je 
aan de voorwaarden voldoet, word je erkend als kiezer 
via een beslissing van het college van burgemeester 
en schepenen.

Opgelet
Wie zich laat inschrijven op de kiezerslijst is verplicht 
om op de dag van de verkiezingen te gaan stemmen.

INFO Dienst burgerzaken, 03 660 25 87 of bevolking@brecht.be, 
www.europeanelections.belgium.be of www.verkiezingen.fgov.be 



Jeugdhuis  
Den Dijk  
zet zijn deuren nog 
verder open
De deuren van Jeugdhuis Den Dijk (Sint-Lenaarts) stonden 
altijd al open voor iedereen. Toch willen de bestuursleden 
er nu voor zorgen dat ook jongeren met een beperking 
er terecht kunnen. Voorzitter Cedric Bevers legt uit: 
“Een jeugdhuis is er voor iedereen, maar toch vindt niet 
iedereen zijn weg hier naartoe. We merkten op dat er 
in onze regio amper uitgaansmogelijkheden zijn voor 
jongeren met een beperking. Daar willen we verandering 
in brengen!”. 

Met ondersteuning van de vrijetijdsdiensten van KVG 
provincie Antwerpen en Akabe Rafiki gaat JH Den Dijk 
van start met fuiven / café-avonden voor 16-plussers 
met een handicap. Om de zes weken organiseren 
ze een leuke activiteit: een fuif, een café-avond met 
spelletjes,… Het aanbod is heel verschillend, zo is er 
voor iedereen wat wils. 

De eerste activiteit, een Valentijnsfuif, vindt plaats op 
vrijdag 15 februari. Meer informatie vind je achteraan 
in de UiT-kalender. Iedereen is welkom! 
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INFO Natuurpunt Brecht, Peter Block,  
peterblock1@hotmail.com, www.rommersheide.be 

INFO Jeugdhuis Den Dijk, jhdendijk@gmail.com, 
Houtstraat 4G (rolstoeltoegankelijk) of KVG, Annick Loos, 
0492 88 10 99 

PADDENTREK  
KOMT OP GANG

In de loop van februari ontwaken amfibieën 
uit hun winterslaap en trekken ze massaal 
naar beken en poelen om zich voort te 
planten. Tijdens hun tocht moeten ze vaak 
een straat of een weg oversteken en lopen zo 
een groot risico om overreden te worden. Met 
de paddenoverzetactie in de omgeving van 
Rommersheide helpen het gemeentebestuur 
van Brecht en Natuurpunt de amfibieën om hun 
geboortepoel veilig te bereiken. Matig je snelheid in 
de omgeving van Rommersheide voor de veiligheid 
van de diertjes én de vrijwilligers. 

Wist je trouwens dat er in 2018 in totaal meer 
dan 1 000 amfibieën veilig werden overgezet? 
Het ging om maar liefst 7 soorten: de pad, groene 
kikker, bruine kikker, alpenwatersalamander, 
vinpootsalamander, kamsalamander en kleine 
watersalamander.Welkom
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IN BRECHT
Gym-stretch

Zowel lenigheid als spieruithouding 
komen aan bod. Deze gym-stretch is 
afgeleid van Pilates.

DATUM Elke donderdag vanaf februari  
tot 20/06/19
UUR  van 11.00 tot 12.00 uur
PRIJS  € 50,00 (10 beurten)
LOCATIE Sporthald De Ring, Ambachtslaan 7
CONTACT  Sportdienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.sportiefbrecht.be

  Zumba light

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

DATUM  Elke maandag vanaf februari  
tot 24/06/19
UUR  van 13.00 tot 14.00 uur
PRIJS  € 50,00 (10 beurten)
LOCATIE  Sporthald De Ring, Ambachtslaan 8
CONTACT  Sportdienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.sportiefbrecht.be

Vrij atelier
De cursus 'vrij atelier' is bedoelt 
voor mensen (gaande van prille 
beginners tot meer gevorderden) 
die onder begeleiding van een 
ervaringsdeskundige vrij willen 
schilderen, pasteltekenen, ... Samen 
met andere creatievelingen kan je op 
je eigen tempo, in een aangename 
creatieve sfeer je hobby uitoefenen, van 
ideeën wisselen en inspiratie opdoen.

DATUM  Elke donderdag vanaf februari  
tot 28/12/19
UUR  van 13.00 tot 16.00 uur
PRIJS  € 25,00 (5-beurtenkaart)
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindboom, 03 667 14 00, 
stijnvrints@ocmwbrecht.be

Bingoavond
Een gezellige avond met leuke prijzen, 
ten voordele van het opknappen van 
het schoolrestaurant van de school  
In 't Groen.

DATUM  vr. 01/02/19
UUR  van 20.00 tot 22.00 uur
LOCATIE  Basisschool In 't Groen, 
Leopoldstraat 15
CONTACT  Basisschool In 't Groen,  
03 313 86 63, info@bs-intgroen.be 

Voorlezen in de bib
In de bibliotheek van Brecht en Sint-Job-
in-'t-Goor worden toffe, spannende en 
grappige verhalen voorgelezen. Telkens 
kan je meedoen aan een leuke activiteit 
die bij het thema past. Mama's, papa's, 
oma's, opa's,... zijn welkom om mee te 
luisteren of kunnen snuisteren in alles 
wat de bib te bieden heeft.

DATUM  wo. 06/02/19 en wo. 20/02/19
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, 
info@bibliotheekbrecht.be

Cursus Bloemsierkunst
KVLV Sint-Job organiseert een les 
bloemschikken naar voorbeeld van 
de lesgeefster.

DATUM  do. 07/02/19
UUR  van 13.00 tot 16.00 uur  
en van 19.30 tot 22.30 uur
PRIJS  € 7,00
LOCATIE  ldc De Lindeboom, Kerklei 18
CONTACT  KVLV Sint-Job, kvlvstjob@telenet.be 

Bloed geven doet leven
Jouw bloed is nodig. Elke dag opnieuw 
hebben honderden mensen bloed nodig. 
Na een ongeval, een bevalling, een 
operatie of gewoon omdat ze ziek zijn.

DATUM  do. 07/02/19
UUR  van 16.30 tot 20.30 uur
LOCATIE  Administratief centrum, Kerklei 2
CONTACT  Rode Kruis Sint-Job-in-'t-Goor, 
www.rodekruis.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABINE DE VOS:  
KRACHTIG VOOR,  

TIJDENS EN  
NA KANKER

Ongeveer 1 op 4 mensen wordt in 
zijn of haar leven geconfronteerd 
met kanker. Maar hoe vertel je 
zoiets aan je gezin? En hoe ga je er 
zelf mee om? Wat doet kanker met 
je lichaam en hoofd? Welke behan-
delingen zijn er? En vooral, hoe kan 
je tijdens zo'n negatieve periode 
toch positief blijven? Sabine De Vos 
neemt je tijdens deze lezing mee 
in haar zoektocht naar antwoorden 
en toont je dat kanker je ook kracht 
kan geven. Ze deelt tips en tricks 
over hoe je je levenskwaliteit kan 
verbeteren, hoe je het draaglijk kunt 
maken en wat lotgenoten heeft 
geholpen. Sabine werd twee keer 
getroffen door kanker. Haar ervarin-
gen schreef ze neer in het ‘K-boek’, 
boordevol uitleg en praktische tips 
voor iedereen die van ver of dichtbij 
met kanker in aanraking komt.

UUR  om 20.15 uur
PRIJS € 8,00 / € 6,00

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

7 
FEB

donderdag
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Lap: choco of kaas
Een speelse en interactieve 
dansvoorstelling (5-10 j) waarin 
‘kiezen-willen-mogen-moeten-
krijgen-hebben’ onderzocht wordt 
en vorm krijgt in beweging en beeld. 
Kies ik een orka of een goudvis in 
mijn opblaasbaar zwembad? Mag 
ik de gaten van de kaas opeten? 
Moet ik eerst mijn frietjes opeten 
voor ik een hamburger mag? Krijg 
ik handschoenen in de zomer of een 
badpak in de winter?

DATUM  zo. 10/02/19
UUR  om 16.00 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE  gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst, 03 660 28 30 of 
www.gcbrecht.be

iPad lessen
De iPad, iedereen heeft het erover en 
steeds meer mensen maken er gebruik 
van. Maar hoe werkt alles nu precies? 
Wat zijn 'apps' en hoe krijg je ze op je 
toestel? In deze cursus ga je zelf aan de 
slag met je iPad. We bekijken samen 
wat je iPad allemaal kan en hoe hij 
werkt. Nadien gaan we verder in op de 
'apps' en leren we je nog enkele 'tricks'.

DATUM  van 11/02 tot 18/03/19
UUR  van 09.30 uur tot 12.00 uur
PRIJS  € 25,00 (5 lessen)
LOCATIE  ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00, 
stijnvrints@ocmwbrecht.be

Quiz
Al voor het negende jaar op rij 
organiseert K.H. De Eikel haar 
familiequiz o.l.v. Guy Stoffelen.

DATUM  za. 09/02/19
UUR  om 20.00 uur
PRIJS  € 15,00 (per ploeg)
LOCATIE  Zaal De Eikel, Oude Veldstraat 4
CONTACT  Koninklijke Harmonie De Eikel, 03 
313 86 87, marcel.herthogs@telenet.be

Bracht in de Nacht
Seb, Bert, Annelies en Nele, allemaal 
inwoners met een grote passie voor 
sporten en actief in sportclub BIR, zullen 
in maart deelnemen aan de 100 km 
- run van 'Kom op tegen kanker'. Om 
te kunnen/mogen deelnemen, moeten 
ze € 2500 inzamelen. Ze organiseren 
daarvoor een wandeltocht van 7 km en 
een kinderwandeling 3 km.

DATUM  za. 09/02/19
UUR  van 17.00 tot 19.00 uur
PRIJS  Vooraf: € 5,00 / € 3,00  
(kinderen tot 12 jaar)
Ter plaatse: € 6,00 / € 4,00
LOCATIE  Bij Elza, kantine voetbalveld, 
Oudaenstraat 9
CONTACT  Bracht in 't Rood,   
http://users.telenet.be/BrachtInDeNacht/
inschr.html

Aspibal Sint-Lenaarts 
Naar jaarlijkse gewoonte geven de 
Aspiranten van Chiro Nelto alweer 
een Aspibal. Een spetterende avond 
met verschillende dj's, een licht- en 
lasershow en een frietkraam!

DATUM  za. 09/02/19
UUR  om 21.00 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE  Parking Kraaienhorst
CONTACT  Chiro Nelto

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALENTIJNSFUIF VOOR 
MENSEN MET EEN  

BEPERKING

Specifieke fuif voor jongeren 
vanaf 16 jaar met een beperking. 
Inkom gratis. Jeugdhuis Den Dijk 
in samenwerking met KVG en 
Akabe Rafiki.

UUR  van 19.00 tot 23.00 uur
LOCATIE Jeugdhuis Den Dijk, 
Houtstraat 4G
CONTACT Jeugdhuis Den Dijk, 
jhdendijk@gmail.com of KVG,  
Annick Loos, 0492 88 10 99

15 
FEB

vrijdag

Creatieve leesgroep KJV
Ben je tussen 6 en 8 jaar oud? Wil 
je samen met anderen op een leuke 
manier met de boeken van groep 2 van 
de Kinder- en jeugdjury Vlaanderen 
werken? Schrijf je dan zeker in voor 
deze creatieve leesgroep!

DATUM  za. 16/02/19
UUR  van 09.00 tot 10.30 uur
LOCATIE  Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9
CONTACT   Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80, 
info@bibliotheekbrecht.be

Tog Chöd :Tibetaanse medi-
tatieve bewegingsvorm

De Tibetaanse zwaarddans is een weg 
naar gezondheid en evenwicht. Je komt 
meer in je kracht en je focus vergroot.

DATUM  di. 12/02/19
UUR  van 09.15 tot 10.30 uur (sporthal)  
en van 19.15 tot 20.30 uur  
(school Maria Middelares)
PRIJS  € 50,00 (5 lessen)
LOCATIE  Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7
School Maria Middelares, Hoge Baan 2
CONTACT  Sunyata, 0475 35 55 33,  
www.wisdom-sword.com           
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Fototentoonstelling  
Brechtse Fotokring  
Eigen Schoon

Tweejaarlijkse fototentoonstelling met 
doorlopende projectie digitale beelden. 
Dit in samenwerking met beeldend 
kunstatelier Keramiek Roos.

DATUM  za. 16/02 en zo. 17/02
UUR  za. van 10.00 tot 18.00 uur  
en zo. van 10.00 tot 17.00 uur
LOCATIE  gc Jan vander Noot, Mudeusstraat 9
CONTACT  Brechtse fotokring Eigen Schoon, 
www.eigenschoon.be

Ontbijt
Gezellig ontbijt aangeboden door het 
oudercomité van gbs De Sleutelbloem.

DATUM  zo. 17/02/19
UUR  van 08.00 tot 13.00 uur
PRIJS  € 10,00
LOCATIE  gbs De Sleutelbloem, Schoolplein, 2
CONTACT  gbs De Sleutelbloem,  
oc_desleutelbloem@hotmail.com

Filmvoorstelling  
'Sprakeloos'

Voorstelling van de film 'Sprakeloos' 
naar het gelijknamige boek van Tom 
Lanoye met daaropvolgend debat. 
Koffie en gebak tijdens de pauze.

DATUM  ma. 18/02/19
UUR  van 14.00 tot 17.00 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE  't Goorhof, Kerklei 18
CONTACT  KVLV Sint-Job, kvlvstjob@telenet.be

        

 

 
Praktijkcursus biologisch moestuinieren

De cursus omvat een inleidende les 
theorie. De praktijklessen vinden 
plaats op zaterdagvoormiddag 
(tweemaal per maand) van maart 
tot oktober.

UUR van 09.00 tot 12.00 uur
PRIJS € 15,00 (17 lessen)
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Kringloopkrachten Brecht,  
www.brecht.be/kringlooptuin 

16 
FEB

zaterdag

Patchwork
Geniet je van kleurige stofjes in huis 
en hou je van handwerk? Dan is 
patchwork je ding. In 6 lessen leer je 
de basistechnieken van deze oude 
volkskunst. We beginnen met eenvoudige 
patronen en naaien en quilten 
werkstukken van beperkte omvang.

DATUM  van 19/02 tot 02/04/19
PRIJS  € 30,00 (6 lessen)
LOCATIE  ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00, 
stijnvrints@ocmwbrecht.be
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LIEVE BLANCQUAERT: 
LAST DAYS

Oud worden en sterven is vandaag 
een brandend actueel thema en op 
veel manieren ook een taboe. Ieder-
een wil heel graag heel oud worden 
en zonder angst kunnen sterven. 
Hoe doet de rest van de wereld dat? 
Op die vraag probeer ik antwoorden 
te vinden. Elke seconde sterven er 
twee mensen en voor ieder mens 
heeft dit een andere betekenis en 
een ander verhaal. Fotografe Lieve 
Blancquaert neemt het publiek met 
beelden en verhalen mee doorheen 
verschillende culturen, godsdiensten 
en rituelen. Last Days maken was 
voor haar een troost, ze hoopt dit te 
kunnen doorgeven.

UUR  om 20.15 uur
PRIJS  € 11,00 / € 9,00

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

23 
FEB

zaterdag

Cursus Faststone/ 
beeldbewerking

FastStone is een zeer 
gebruikersvriendelijk programma 
om foto's te bekijken, te beheren en 
te bewerken. Met dit programma 
kan men slideshows maken van 
groepen afbeeldingen en eenvoudige 
bewerkingen op foto's uitvoeren, zoals 
vergroten, verkleinen, bijsnijden, 
roteren, kleurcorrectie,...

DATUM  van 21/02 tot 28/03/19
UUR  van 13.15 tot 16.15 uur
PRIJS  € 30,00
LOCATIE  ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20, 
liesbethvanmenxel@ocmwbrecht.be

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

DATUM  do. 21/02/19
UUR  van 13.45 tot 14.45 uur
LOCATIE  De Zevensprong, Venusstraat 5
CONTACT  School De Zevensprong,  
03 660 07 70, www.de7sprong.be

Tabletcafé
Heb je een tablet of smartphone en wil 
je graag wat tips en trucs uitwisselen 
met andere tabletgebruikers? Kom dan 
zeker de laatste vrijdag van de maand 
mee swipen in het tabletcafé in de bib 
van Sint-Job-in-'t-Goor.
DATUM  vr. 22/02/19
UUR  van 10.00 tot 12.00 uur
LOCATIE  Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, 
Kerklei 2
CONTACT  Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80, 
info@bibliotheekbrecht.be

     

Kaartavond
Jaarlijkse kaartavond slagen halen ten 
voordele van Mistral Bikers.

DATUM  vr. 22/02/19
UUR  van 19.00 tot 23.30 uur
LOCATIE  Kantine voetbal KFC Sint-Lenaarts, 
Houtstraat 4a
CONTACT  WTC Mistral Bikers,  
0479 66 84 70 of http://wtc.mistralbikers.be

Kaartprijskamp
Kaartprijskamp slagen halen ten 
voordele van visclub De Sardinnekes.

DATUM  za. 23/02/19
UUR  van 14.00 tot 22.00 uur
LOCATIE  Kantine De Sardinnekes, 
Oostmallebaan 80 A
CONTACT  Visclub De Sardinnekes



IN BRECHT

WORDT 
VERWACHT

Quiz
De veteranen van K. Brecht 
SK organiseren een quiz met 
quizmaster Guy Stoffelen. 1ste prijs: 
weekend ardennen voor 6 personen.
DATUM  vr. 01/03/19
UUR  om 20.00 uur
PRIJS  € 15,00 (per ploeg)
LOCATIE  gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Veteranen K. Brecht SK, 
veteranen.brecht@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPEELMAN: PLUCHE

Speelman jaagt de fantasie de hoogte 
in en sleurt zijn publiek mee in een 
humoristisch, magisch, wonderbaar-
lijk, wetenschappelijk experiment, 
uitgevoerd op de hoogstpersoonlijke 
knuffels van de kinderen. Die knuffels 
brengen ze mee naar de voorstelling 
en lenen ze voor één keer uit aan 
de wetenschap. Na de voorstelling 
krijgen de peuters en kleuters hun 
knuffel uiteraard ongehavend terug, 
al zullen ze hem nét ietwat anders 
bekijken. Pluche is een voorstelling 
over geborgenheid, troost, vreugde, 
gezelschap, bescherming… maar 
vooral over fantasie, veel fantasie. 
Vergeet dus zeker niet je favoriete 
knuffel mee te brengen!

UUR  van 14.00 tot 16.00 uur

PRIJS  € 5,00

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

24 
FEB

zondag

Deadline UiT-kalender maart: vrijdag 8 februari 2019

Leesgroep voor groep 1  
van de KJV

Tijdens deze workshops worden de 
boeken van groep 1 voorgelezen. De 
kinderen verwerken, samen met een 
begeleider, de boeken op een speelse 
manier. Schrijf je zeker in voor deze 
zaterdagen vol muzische activiteiten!

DATUM  za. 23/02/19
UUR  van 10.00 tot 11.30 uur 
LOCATIE  Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, 
Kerklei 2
CONTACT  Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80, 
info@bibliotheekbrecht.be

Open uurtje  
nieuwe kleuters

Kennismakingsmoment voor nieuwe 
kleuters en hun ouders.

DATUM  ma. 25/02/19
UUR  van 11.00 tot 12.00 uur
LOCATIE  School Klavertje 3, Sint 
Willebrordusstraat 29
CONTACT  School Klavertje 3, 03 660 07 70, 
www.klavertjedrie.be

Erfrecht en erfbelasting
Sinds 1 september 2018 is de nieuwe 
erf- en schenkbelasting van kracht 
waarbij een modernisering heeft 
plaatsgevonden. Katrien Schrijvers 
is een boeiende vertelster die zich 
bekwaamd heeft in deze complexe 
materie en ons hiervoor in mensentaal 
zal weten te boeien.

DATUM  di. 26/02/19
UUR  van 19.30 tot 22.00 uur
PRIJS  € 7,00
LOCATIE  gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Neos Groot Brecht, 0475 76 20 92, 
jos.goetstouwers@telenet.be

Kennismakingsuurtje  
eerste kleuterklasje

Je kan de werking van de klas en de 
school gaan bekijken. Je mag met je kind 
een uurtje spelen in de eerste kleuterklas.

DATUM  wo. 27/02/19
UUR  van 09.30 tot 10.30 uur
LOCATIE  School In 't Groen, Leopoldstraat 15
CONTACT  Basisschool In 't Groen,  
03 313 86 63, info@bs-intgroen.be

Wandelclub de Lindeboom
Elke 4e donderdag van de maand 
organiseert dienstencentrum de 
Lindeboom een wandeling van 
ongeveer 5 kilometer langs de leuke en 
mooie plekjes in Sint-Job-in-'t-Goor.

DATUM  do. 28/02/19
LOCATIE  ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00, 
stijnvrints@ocmwbrecht.be

De diagnose dementie –  
en wat nu?

De familiegroep dementie Brecht van de 
Alzheimerliga brengt lotgenoten bij el-
kaar en geeft hen afwisselend op namid-
dag- of avond de gelegenheid om over 
een bepaald thema met elkaar in gesprek 
te gaan. De gespreksgroep start meestal 
met een inleider (ervarings)deskundige 
over het thema. Deze gespreksgroep gaat 
over het krijgen van de diagnose demen-
tie en wat het betekent voor de naasten 
en de diegene die door de ziekte getroffen 
wordt. De diagnose dementie roept 
verschillende en soms erg tegenstrijdige 
emoties op. Angst voor wat nog komen 
gaat, opheldering over het veranderend 
gedrag van partner of ouder.

DATUM  do. 28/02/19
UUR  om 19.30 uur
LOCATIE  ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT  woonzorgcentrum Sint-Maria,  
03 330 11 40 of frankwilleme@ocmwbrecht.be

              


