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2960 vrijetijdsaanbod
in het najaar 2022
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Geniet van
ons gevarieerd
vrijetijdsaanbod!

O
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Tijdens de zomer en in het najaar van 2022 kan je in
Brecht genieten van tal van activiteiten. Ons aanbod
vind je terug in deze brochure.
Ontdek je graag op een sportieve manier onze
gemeente? Dan is ‘Recht door Brecht’ iets voor
jou. Luister en geniet je graag van toneel, muziek
of comedy? Dan zullen de voorstellingen jouw
ding zijn. Of ben jij meer een levensgenieter? De
activiteiten van toerisme zullen jou meer liggen.
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vrijetijd@brecht.be
032032215
gemeentebrecht
gemeentebrecht
instragram bibbrecht
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V
IJD RIJ

Voor meer informatie en nieuwe updates:

D

ET

Doorblader de brochure, je vind zeker iets naar je
zin en neem alvast een potlood of markeerstift bij
de hand om alle leuke activiteiten aan te duiden.

Sport
Wandelen

Brechtse stratenloop wordt

Recht door
Brecht
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Urban Run & Walk

RT SP
PO

VRIJDAG

24/06/2022

VOOR

JONG EN OUD,
SPORTIEF EN MIN
DER
SPORTIEF! IEDERE
EN
KAN MEEDOEN.

24

keuze uit meerdere starturen
tussen 18.00 uur en 20.30 uur

vrijdagavond

JUNI

Gemeenteplaats

#sportersbelevenmeer

Gemeenteplaats 1,
2960 Brecht

www.brecht.be/rechtdoorbrecht

Affiche_Recht door Brecht 2022_A2_v5.indd 1

9/05/2022 16:03

Recht door Brecht
(Urban Run & Walk)

Ook dit jaar organiseren we weer een groot
loopfeest op vrijdag 24 juni, in een gloednieuw
jasje! De deelnemers lopen (en wandelen) dit
jaar niet alleen door de Brechtse straten maar
ook door een aantal bijzondere gebouwen. Op
het parcours (keuze uit 5 km en 9 km) is veel
verrassende animatie voorzien.

www.brecht.be/rechtdoorbrecht

Kinderen tot 12 jaar: 5 euro
Volwassenen: 10 euro
(inclusief loopshirt,
verzekering, gratis bewaakte
bewaarplaats sporttassen,
drankbevoorrading
onderweg).

vrijetijdsbrochure

TICKETS &
INFO

600 deelnemers
(max 100 per wave)
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UiTPAS Van Polder
tot Kempen
Jóuw spaar- en kortingskaart voor
vrijetijdsactiviteiten in de regio
PUNTEN SPAREN EN OMRUILEN
De UiTPAS is een spaarkaart voor iedereen die in
Vlaanderen en Brussel wil genieten van vrije tijd.
Wanneer je deelneemt aan een UiTPAS-activiteit, verdien
je punten. Verzamelde punten kan je inruilen voor
voordelen. Denk aan een gadget, een gratis ticket voor
een voorstelling, een korting op een boek, een drankje na
een concert en zoveel meer!

vrijetijdsbrochure

WAAR KAN JE UITPAS GEBRUIKEN EN KOPEN?
Je kan jouw UiTPAS aankopen bij één van de vele
verkooppunten in de regio. In Brecht kan je hiervoor
terecht in de bibliotheken Brecht / Sint-Lenaarts /
Sint-Job-in-‘t-Goor, dienstencentra Het Sluisken / De
Lindeboom, Sociaal Huis en de dienst vrije tijd.

4

De UiTPAS is persoonlijk en levenslang geldig. Je betaalt
5 euro voor je UiTPAS. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan
betaal je 2 euro.

Iedereen heeft recht op vrije tijd. Ook als je het financieel moeilijk hebt. Voor
jou is er de UiTPAS aan kansentarief. Die ziet er helemaal hetzelfde uit als een
gewone UiTPAS, en je kan er ook punten mee sparen en ruilen.
Een UiTPAS kost voor jou 1 euro. Daarmee krijg je automatisch 80% korting
bij deelname aan een activiteit van een UiTPAS-partner die is aangesloten bij
UiTPAS Van Polder tot Kempen. Bvb. 80% korting als je gaat zwemmen of naar
een theatervoorstelling gaat.
WELKOMSTVOORDELEN
Bij de aankoop van je UiTPAS geniet je onmiddellijk van de welkomstvoordelen.
Een greep uit het gratis assortiment in de regio Van Polder tot Kempen: lokale
lekkernijen (chocolade, Wezelse Weelde...), gratis toegang tot Kempuseum,
een poncho, een wandelkaart, geschenk- en waardebonnen, een cinematicket,
een fietslamp en nog veel meer!
Breng zeker je identiteitskaart en/of Kids-ID van je gezinsleden mee naar het
UiTPAS-verkooppunt. Kom je in aanmerking voor het kansentarief? Neem dan
ook je attest van verhoogde tegemoetkoming of schuldbemiddeling mee.
MEER INFO?
Op de website www.vanpoldertotkempen.be of www.brecht.be vind je
een overzicht van alle UiTPAS-activiteiten. Je ontdekt er eveneens wat de
ruilvoordelen in onze regio zijn.

vrijetijdsbrochure

5

100e parkhappening
op 11 juli
In 2022 viert de parkhappening haar honderdste parkavond! Omdat het met
zo’n knaller iets meer mag zijn, kan je je op maandag 11 juli met het hele gezin
al vanaf 14.00 uur komen uitleven op het familiefestival! Er is een waaier aan
activiteiten voorzien, mee georganiseerd door de cultuurdienst.
Doe je mee met de zeepkistenrace of heb je meer zin in de theatervoorstelling
‘No way back’? Tegen de avond is er het muzikale programma dat je van de
parkhappening gewend bent. ‘s Avonds kan je de beentjes losgooien op de
dansvloer, want afsluiten doen we met een DJ!

Zeepkarren race

DJ Wim VD

Gerard de

Mierop

olifant

Döner Kleibäb

Radio Fres
n

el

“No way back”

vrijetijdsbrochure
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Cultuur in
Brecht
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Door de verbouwingen die plaatsvinden in GC Jan vander noot, zal bijna de hele
culturele programmatie te beleven zijn in OC ’t Centrum. Twee voorstellingen
zullen plaatsvinden in de nieuwe zaal in Brecht, Uniq en eentje in het park van
Brecht.
Er is een sterk gevarieerd aanbod: van comedy tot klassiek, voor de allerkleinste
en voor de oudste inwoners en voor genieters en de fijnproevers. Kortom voor
ieder wat wils!
Voor onze voorstellingen kan je al tickets aankopen voor het hele seizoen sept
2022 – mei 2023.
Start ticketverkoop cultuur
Voor de culturele voorstellingen is er dit jaar terug
een moment waarop de ticketverkoop voor 20222023 start. Op maandag 20 juni 2022 vanaf 18.00
uur kan je tickets aankopen, zowel online als in
OC ’t Centrum.
Eenmalig kan je die maandagavond in een
vergaderzaal in OC ’t Centrum tussen 18.00 en
20.00 uur je tickets aankopen en je vragen stellen.
Nadien kan je jouw tickets online en aan het onthaal
(Gemeenteplaats 1) aankopen.
Koop je tickets via www.ticketgang.be/tickets/brecht
(we doen geen reservaties via e-mail of telefoon).

Er loopt een kortingsactie tussen 20 en 30 juni 2022 waarbij je bij aankoop van 4 tickets
voor verschillende voorstellingen een korting krijgt van
3 euro per voorstelling. Deze
actie is niet van toepassing
voor UiTpas-houders met een
kansentarief.

vrijetijdsbrochure

Je tickets worden verstuurd via e-mail. Je kan deze
afprinten of op je smartphone laten scannen. Kan je
deze niet thuis afprinten of heb je geen e-mailadres?
Dan kan je nog steeds terecht bij de ticketbalie.

Korting
vanaf 4
cultuurtickets
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Mich Walschaerts & Alano Aruarin

Funk en cabaret... vreemde combinatie zeg je? Niet als de
vleesgeworden funk-hengst Alano Gruarin het podium deelt
met Kommil Foo-zanger en cabaretier Mich Walschaerts.
Vette pianogrooves, kurkdroge beats en Walschaerts die
zingt, praat, debiteert en danst.
Funky, redelijk onweerstaanbare shit? Funky, redelijk
onweerstaanbare shit!
Sta op! Sta op uit die pluchen theaterstoel en dans!
Dansen zeg ik je!

vrijetijdsbrochure

DANSKNY
Een funk-cabaret-soul-concert

8

TICKETS &
INFO

https://www.ticketgang.be/tickets/brecht
cultuurdienst@brecht.be

20.15 uur
OC ’t Centrum
Dorpstraat 73
2960 Brecht
20 euro
Uitpas-kansentarief:
4 euro

Lezing

Steven Vromman
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22/09/2022
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Steven Vroman is een vat vol hoogstaande creatieve
ideeën en hartverwarmende passie, een echte
verademing in crisistijden.

R C ULT

UU

Steven Vromman is bekend door zijn Low Impact-project.
In een bekroonde documentairereeks van Canvas kon
je volgen hoe hij zijn leven drastisch omgooide om zijn
ecologische voetafdruk te minimaliseren. Wie Steven al
een keer live heeft meegemaakt, weet dat hij een rasechte
entertainer is en tegelijk zijn publiek aan het denken zet
over belangrijke thema’s. In deze lezing gaat Steven dieper
in op de psychologie van verandering. Hoe kunnen we kloof
tussen intentie en gedrag overbruggen? Waarom negeren
onze hersenen feiten die strijdig zijn met ons wereldbeeld?
Zijn we in staat tot echte verandering in crisistijden?
Zonder doemdenken en gebaseerd op de wetenschappelijke kennis vertelt Steven Vromman over hoe we het roer
kunnen omslaan. Een inspirerende voorstelling die duidelijk
maakt dat keuzes van vandaag de toekomst bepalen.

ULT U U

Lezing: “De knop in ons hoofd: waarom onze hersenen zorgen dat we
het verkeerde blijven doen.”

20.15 uur
OC ’t Centrum
Dorpstraat 73
2960 Brecht
6 euro
Uitpas kansentarief:
1,2 euro

https://www.ticketgang.be/tickets/brecht
cultuurdienst@brecht.be

vrijetijdsbrochure
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Muziek

Vuurman,
wat doet u
nu?
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Try-out: Buurman

UUR C
LT

VRIJDAG
© Karel Uyttendaele

07/10/2022

vrijetijdsbrochure
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TICKETS &
INFO

https://www.ticketgang.be/tickets/brecht
cultuurdienst@brecht.be

UI

In de zomer van 2021 stak Geert Verdickt - de frontman
van BUURMAN, bekend van onder andere ‘London
Stansted’, ‘Bladeren Van Goud’ en ‘Elk Einde Is Een Nieuw
Begin’ - tien keer een zomers vuur aan en werd ‘Vuurman’.
Hij nodigde ‘gewone’ mensen uit met een apart verhaal,
en liet al starend in de vlammen de tongen loskomen.
Er was de man die zijn rug brak maar van Engeland naar
Frankrijk zwom. De negentigjarige met Joodse roots, die
haarfijn vertelt over hoe hij als elfjarig jongetje in 1943 van
de deportatietrein richting Auschwitz sprong. De seingever
die zich vergiste in de ontknoping van de wielerkoers. De
professor die Geert meenam naar ‘zijn’ deeltjesversneller
in CERN, Zwitserland, enzovoort. Tien grote verhalen,
kleine verhalen, bijzondere verhalen. Pakkend, verrassend,
diepmenselijk. Vervolgens sleutelde Verdickt samen met
zijn Buurmannen aan tien nieuwe nummers. Elk gebaseerd
op een vuurgesprek. Die tien nummers staan op ‘Vuurman’,
het zesde full album van BUURMAN.

AS
TP
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20.15 uur
OC ’t Centrum
Dorpstraat 73
2960 Brecht
18 euro
Uitpas-kansentarief:
3,60 euro

Beleving

https://www.ticketgang.be/tickets/brecht
cultuurdienst@brecht.be

ULT U U
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BABY’S MET
(GROOT)OUDERS

UI
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11.00 uur
15.00 uur
17.00 uur
OC ’t Centrum
Dorpstraat 73
2960 Brecht
Beschikbare plaatsen
14 kinderen + max 2
begeleiders
10 euro
Uitpas-kansentarief:
2 euro

vrijetijdsbrochure
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INFO
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VOOR Kinderen van 4 tot 24 maanden.
VAN & MET Liesbeth Bodyn (zang, artistieke leiding) - Jeroen Van der Fraenen
(scenografie, technische coördinatie) - Annemie Osborne (cello, zang, compositie) Aya
Suzuki (percussie, zang) - Tine Allegaert (compositie) - Rebecca Van Bogaert (compositie)
- Indré Jurguleviciute (compositie) - Tchi-Ann Liu (bewegingscoach)

ZONDAG

09/10/2022

AS
TP

MANTA is specifiek gericht op de allerjongsten van 4
tot 24 maanden, maar is een plezier en streling van de
zintuigen voor jong en oud. Maximum 2 begeleiders per
kind, alle deelnemers dienen een ticket te kopen.
Manta verandert van gedaante in een poëtische dans met
3 muzikanten. Klankennest liet zich inspireren door de
bijzondere visuele aanwezigheid en bewegingen van de
Manta reuzenrog uit de oceaan, met glaskunst, materialen
uit hout en textiel kreeg de installatie vorm. De muziek is
gebaseerd op oude en hedendaagse muziek gecombineerd
met polyritmische composities, dit hand in hand met
improvisaties in en met de installatie en het publiek.
Herhaling en repetitieve elementen vormen de basis voor de
vorm van de gehele reis doorheen de voorstelling.
De installatie vormt een veilige, geborgen omgeving die
tegelijkertijd uitnodigt tot verkenning, verwondering en spel.

R CU

Klankennest

R C ULT

UU

Manta

11

Theatervoorstelling

Achteraf niet
komen huilen
Robrecht Vanden Thoren

ULT U U
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VRIJDAG

14/10/2022
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vrijetijdsbrochure

Maar wanneer hij opnieuw de wereld in gaat is die nogal
veranderd, merkt hij. Zo blijken vrouwen tegenwoordig
andere verwachtingen te hebben. Zijn oude trucjes
worden niet altijd geaccepteerd. Robrecht zakt een paar
keer pijnlijk door het ijs. Hij besluit het nog één kans te
geven. Nog één date. Die ging best oké. Nu zijn we twee
weken verder. Maar het blijft stil aan de andere kant.
Hij kan haar niet meer bereiken. De onzekerheid slaat
toe. Plots ziet hij al zijn fouten glashelder. Oh god! Wat
voor iemand is hij? Was hij niet beter gewoon alleen thuis
gebleven? Vanavond komen we zonder meer het fijne te
weten.

12

TICKETS &
INFO

https://www.ticketgang.be/tickets/brecht
cultuurdienst@brecht.be

AS
TP

Hij mist nog wel wat zaken. Zo is hij niet gemaakt om
alleen te zijn. Hij wil graag met iemand zijn gevoelens
delen. Hij wil graag iemands klankbord zijn en dat dat
omgekeerd ook zo is.

R CU

Hij had het nooit gedacht, maar hij heeft er weer zin in.
Kom maar op leven, met al je uitdagingen. Hij is er klaar
voor. Er is goesting en veerkracht.

R C ULT

UU

Robrecht is er een tijdje uit geweest. Een kind, pampers,
slapeloze nachten, een stukgelopen huwelijk. Vooral dat
laatste heeft er in gehakt. Maar eindelijk voelt hij weer hoop.

20.15 uur
OC ’t Centrum
Dorpstraat 73
2960 Brecht
18 euro
Uitpas-kansentarief:
3,6 euro

Lezing

Lezing
Let’s talk about sex....
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20.15 uur
OC ’t Centrum
Dorpstraat 73
2960 Brecht
15 euro
Uitpas-kansentarief:
3 euro

vrijetijdsbrochure

https://www.ticketgang.be/tickets/brecht
cultuurdienst@brecht.be
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Lieve reist opnieuw
de wereld rond op
zoek naar pakkende, verrassende
verhalen en leefwerelden, met als
onderwerp: seks...
in de breedste zin
van het woord. Een
thema dat Lieve
nauw aan het hart
ligt. Het gaat niet
zozeer over ‘de
daad’ maar veel
meer over onze
seksuele moraal,
de positie van man en vrouw, het belang van trouw,
subculturen en geaardheden, seks als machtsmiddel,
gender issues, seksuele opvoeding, evoluties, revoluties en rages, schoonheid, taboes, onthouding, seks als
commercieel product, het belang van seksgerelateerde
zaken in een cultuur of samenlevingsmodel. Ons leven is
doordrenkt van seksualiteit, van jongs af aan tot op een
gezegende leeftijd. Het is een onderwerp dat iedereen
een heel leven lang bezighoudt, overal ter wereld. Seksualiteit is actueel en relevant. Nu meer dan ooit. Het is
een thematiek die leeft en beweegt, en dat is steevast
inspiratie voor een sterke gedocumenteerde vertelling.

ULT U U

Lieve Blanquaert
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Comedy

B30VA
William Boeva
William Boeva is 30 geworden. Dertig. Toen we hem
vroegen wat hij daarvan vond, riep hij: “Ik ben nog
altijd jong!” Daarna bekogelde hij ons met flippo’s en
Pokémonkaarten.

vrijetijdsbrochure
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https://www.ticketgang.be/tickets/brecht
cultuurdienst@brecht.be
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Wat dan met al het leuks dat tot je 29ste wel nog gewoon
mocht? Waarom mag je plots niet meer last-minute
afspreken met vrienden en in het midden van de nacht
take-away bestellen? Waarom is Nintendo-merchandise
verzamelen opeens voor kinderen? “En ja, ik weet ook wel
dat die lege pizzadozen
buitengezet moeten worden,
maar ik heb er een fort
mee gebouwd en dat is ook
waardevol!”
Is zijn leven nu voorbij? Of
stelt hij zich aan en moet
alles nog beginnen?
William voelt aan alles
dat hij nu zijn leven echt
in handen moet nemen,
want het is nog niet te laat!
Denkt hij.
Het is tijd om afscheid te
nemen van de oude Boeva…
©Studio Edelweiss

R C ULT
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En daar wringt dus het schoentje: 30 jaar. Nog niet oud,
maar ook niet echt jong meer. Er wordt namelijk zoveel
verwacht van iemand die 30 is. Heb je al een huis? Ga je
trouwen? Heb je kinderen? Heb je een extra oplader voor je
smartphone?

20.15 uur
OC ’t Centrum
Dorpstraat 73
2960 Brecht
18 euro
Uitpas-kansentarief:
3,60 euro

R C ULT
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Een authentieke sinterklaasvoorstelling waar jonge kinderen
samen met ouders en grootouders kunnen genieten van
mooie houten draadpoppen, verrassende decors en zich
kunnen laten meeslepen bij het spannend verhaal.
Vaardige poppenspelers manipuleren de marionetten tot
levende figuren. Ze nemen je mee binnen de creatie van een
schouwspel rond een eeuwenoude traditie, het feest van
Sinterklaas. Echt poppentheater!

ZONDAG

20/11/2022
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In het pakhuis van de Sint loopt heel wat mis bij de
voorbereiding op het grote feest van Sinterklaas.
Als de Sint ontdekt dat Zwarte Piet stiekem zijn kleine broer
Picollo meebracht, kan hij er niet om lachen want Picollo blijkt
een echte plaaggeest te zijn.
Zelfs de ervaren secretaris van de Sint krijgt het op zijn
heupen van al die onverwachte fratsen. Daar komen zeker
problemen van, denkt hij.
Maar is alle narigheid wel de schuld van kleine Picollo of zou
die gemene Bros er iets mee te maken hebben?

R CU

Picollo

ULT U U

Draadpoppentheater

Sinterklaasvoorstelling

11.00 uur en 15.00 uur
Uniq
Mudaeusstraat 7
2960 Brecht
10 euro
Uitpas-kansentarief:
2 euro

Neem zeker ook je schoen mee naar deze voorstelling!
https://www.ticketgang.be/tickets/brecht
cultuurdienst@brecht.be

vrijetijdsbrochure
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Theatervoorstelling

Try-out: Artificiële
Intelligentie(A.I.)
Lieven Scheire
Zal jij ooit vragen aan je huiscomputer wat je aan moet trekken
voor een bepaalde gelegenheid? De kans is groot.

vrijetijdsbrochure

https://www.ticketgang.be/tickets/brecht
cultuurdienst@brecht.be
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08/12/2022
VANAF
16+
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20.15 uur
OC ’t Centrum
Dorpstraat 73
2960 Brecht
18 euro
Uitpas-kansentarief:
3,6 euro

AS
TP

©KREW

In deze show maak je
op een entertainende
manier kennis met
deze nieuwe superheld
van de technologie. Je
krijgt een blik op hoe
het allemaal werkt, wat
het nu al kan en wat
het in de toekomst zal
kunnen.

R CU

Wat is dat nu eigenlijk, die Artificiële Intelligentie waar
zoveel om te doen is? Maar vooral: wat is het niet? Zijn
het computers die kunnen denken zoals wij? Neen,
nog lang niet, en misschien wel nooit. Maar A.I. geeft
computers en apps wel vaardigheden die ze tot nu toe
nooit gehad hebben: gezichten herkennen, voorwerpen
benoemen, menselijke
taal begrijpen en ook
spreken, tot zelfs
het voorspellen van
menselijk gedrag.

R C ULT
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Zal de rechter zich ooit laten adviseren door Artificiële
Intelligentie om een strafmaat te bepalen? Ja, en wel
binnenkort.

Nieuwjaarsconcert
ZATERDAG

21/01/2023
UI
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Het met een ECHO Klassik bekroonde ensemble Spark
brengt drie iconen van de westelijke muziek bij elkaar:
Johann Sebastian Bach als stamvader van de klassieke
muziek, Luciano Berio als één van de toonaangevende
componisten uit de 20e eeuw en The Beatles als de
titanen van de popmuziek. Deze drie zo verschillende
klankbeelden schijnen ver uit elkaar te liggen, maar in
hun visionaire geest zijn ze verenigd door de expressie
van subtiele zinnelijkheid en de uitstraling van
voortdurende nieuwsgierigheid. En precies daarin ligt de
aantrekkingskracht voor de musici van Spark, die ervan
genieten om zichzelf telkens opnieuw heruit te vinden,
en voortdurend op zoek gaan naar een uitdaging.

UUR C
LT

Klassiek ensemble: Spark

R CU

Bach-Berio-Beatles

R C ULT

UU

ULT U U

©Gregor Hohenberg

20.15 uur
OC ’t Centrum
Dorpstraat 73
2960 Brecht
20 euro
Uitpas-kansentarief:
4 euro

Wie bieden iedereen graag een glaasje aan tussen 19u15
en 19u50.

https://www.ticketgang.be/tickets/brecht
cultuurdienst@brecht.be

vrijetijdsbrochure
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Vertelling

Kijk!
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ZATERDAG

©Jelle Vermeersch

28/01/2023

vrijetijdsbrochure
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https://www.ticketgang.be/tickets/brecht
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Fwiet! Fwiet! Is de naam van de podcast en het
vogelmagazine van Begijn Le Bleu dat enthousiast wordt
onthaald door media en publiek. Nu brengt Begijn een
voorstelling over de kick van het vogelspotten: kijk! Hij
heeft het over de machtige levenswijze van vogelsoorten
zoals de rietzanger, de gierzwaluw en de raaf. Hij neemt
je mee in de lucht tijdens de vogeltrek waar een stroom
van miljoenen vogels passeert richting het Zuiden, om
vervolgens terug te landen in eigen land waar blauwe
reigers als zen-monniken geduldig wachten om hun slag te
slaan. Dit alles om te tonen dat onze natuur nog slimmer
en mooier is dan je al dacht. Begijn doet dit met woord
en beeld zoals we dat van hem kennen. Met bezieling
en humor vertelt hij over zijn passie om er een prachtige
avond vol verwondering van te maken. Laat je meevoeren
in de wondere wereld van Begijn waar vogels de hoofdrol
spelen.

TICKETS &
INFO

R CU

ULT U U

Begijn Le Bleu

20.15 uur
OC ’t Centrum
Dorpstraat 73
2960 Brecht
18 euro
Uitpas-kansentarief:
3,60 euro

Theater
ULT U U

UUR C
LT

DONDERDAG

23/02/2023
UI

A S UI
TP

AS
TP

Uit Hugo Matthysen zijn merkwaardige catalogus werd een
fraaie setlist geplukt voor het trio met de fonkelende naam
HURORAM! De musici werken al jaren samen in de beroemde
Clement Peerens Explosition, maar nu zal het er iets beschaafder
aan toe gaan.

R CU

met Hugo Matthysen, Ronny Mosuse en Aram Van Ballaert

R C ULT

UU

HURORAM!

HURORAM! is een afwisselend programma vol zang en dans,
waarbij de dans wordt vervangen door de zang, en de zang
door het gesproken woord, en dat gesproken woord wordt
vervolgens op muziek gezet. Kan jij nog volgen? Nee? Een
handleiding is verkrijgbaar.

20.15 uur

P.S. 1 Wat het eventuele meezingen betreft, wij gebruiken niet
de concert pitch van 443 Hz die je gewend bent van klassieke
concerten. Wij houden het bij de in de populaire muziek
gangbare A=440Hz.
P.S. 2 Wat het meeklappen betreft, dat wordt niet
aangemoedigd, maar het kan. Maar dan wel graag op de
afterbeat, dat zijn de tellen 2 en 4 op onderstaand schemaatje.

20 euro
Uitpas-kansentarief:
4 euro

https://www.ticketgang.be/tickets/brecht
cultuurdienst@brecht.be

vrijetijdsbrochure
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OC ’t Centrum
Dorpstraat 73
2960 Brecht
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Cabaretvoorstelling

Ten
Aarzel

R C ULT

UU

R CU

ULT U U

Pieter Verelst

UUR C
LT

VRIJDAG

03/03/2023
UI

© Johannes Vande Voorde

De meeste dromen worden niet zo vaak werkelijkheid
Maar dan heb je hem nog niet zien schuimbekken
In dat schuim steek ik een glimmende bit
En dan stijger ik op
Zonder stijgbeugels!
En Bruno voelt meteen
“Hey, dit is mijn baasje”
“Deze meester mag mij wel berijden”
Wat een droom….

vrijetijdsbrochure

Pieter Verelst is wellicht een van de spannendste
comedians van zijn generatie. Na Mijn broer en ik (5
sterren De Standaard) en Amai (5 sterren De Standaard)
is hij nu al een nieuw universum aan het bouwen voor
zijn derde avondvullende voorstelling Ten Aarzel. Absurd
cabaret van heel hoog niveau.

20
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20.15 uur
OC ’t Centrum
Dorpstraat 73
2960 Brecht
18 euro
Uitpas-kansentarief:
3,60 euro

Mentalist

Mentalist:
Piet Kusters

R CU

ULT U U

R C ULT

UU

Maak kennis met mentalist Piet Kusters. Wat vond je
van zijn verschijning bij Belgium’s Got Talent, Studio
Brussel of Iedereen Beroemd? Met zijn charismatisch
enthousiasme en humor neemt hij je mee in een verhaal vol
gedachten lezen, beïnvloeden en voorspellen. Geen blabla,
afgesproken spel of egotripperij. De maskers vallen even
weg, je wordt uit je comfortzone gehaald en krijgt er bakken
vol nieuwe energie voor in de plaats. Zijn ontwapenend
optreden zal je nog lang bijblijven.

UUR C
LT

DONDERDAG

16/03/2023
UI

AS
TP

A S UI
TP

20.15 uur
OC ’t Centrum
Dorpstraat 73
2960 Brecht
18 euro
Uitpas-kansentarief:
3,6 euro

© SannePeeters

https://www.ticketgang.be/tickets/brecht
cultuurdienst@brecht.be

vrijetijdsbrochure
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Theater

©Youri_Dirkx

vrijetijdsbrochure

https://www.ticketgang.be/tickets/brecht
cultuurdienst@brecht.be
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01/04/2023
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Met wie zou je graag eens de lakens delen?
En waar zou je het dan over hebben?
Tristero duikt met een clubje doorwinterde toneelspelers
in bed. Daar wordt volop gepraat, over de liefde
uiteraard, maar ook over de politiek en het leven. Met
trefzekere humor tasten de spelers elkaar af, ze trekken
de lakens naar zich toe en geven zich voorzichtig bloot.
‘Iemand van ons’ is een voorstelling vol grote en kleine
uitspraken. De clichés, citaten en geheimen volgen
elkaar in hoog tempo op: over de Politiek, de Liefde
en de Mens. De spelers leveren zo een ontwapenend
grappige en onverwachte inkijk in hun privéleven en
gedachtewereld.
In die stroom van banale én interessante, scherpe én
vage uitspraken, verschijnt de mens: kwetsbaar of sterk,
eenzaam of niet, eerlijk en vals tegelijk.
Tristero is een ‘remake’ met de frisse inbreng van
actrices en acteurs met véél levenservaring. Niemand
minder dan Mark Verstraete, Bob De Moor, Kristin
Arras, Mieke Verdin, Els Olaerts en Mieke De Groote
delen samen het bed.

R CU

Tristero

UU

Iemand van ons

R C ULT

20.15 uur
OC ’t Centrum
Dorpstraat 73
2960 Brecht
20 euro
Uitpas-kansentarief:
4 euro

Muziek

Eurovisionary
LES AMES PERDUES

R CU

UUR C
LT

ZATERDAG

22/04/2023

Eurovisionary is meer dan een recital, meer dan een revue het is zowel een narratieve voorstelling als een interactieve
wedstrijd.

UI

A S UI
TP
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TP

Een ode aan het festival, en tegelijk een subversieve
interpretatie ervan. HEERLIJK !

R C ULT

UU

Een medley van laatste-prijs-winnaars, renaissancistische
“Wild Dances”, driestemmige satires en oprechte odes aan
de hartstocht - van Viva Victoria tot Ding-a-Dong!
Ter ere van de uitgestelde 65ste editie van het
Eurovisiesongfestival, blikt Les Âmes Perdues terug
op de lange geschiedenis van het festival, met al z’n
eigenaardigheden, tradities en onderhuidse politiek,
maar vooral met het gigantische repertoire!

ULT U U

Les Âmes Perdues duikt in de 65 jaar oude Eurovisiesongfestival-schatkist. Ze maken arrangementen van hun
persoonlijke wedstrijdfavorieten.

20.15 uur
OC ’t Centrum
Dorpstraat 73
2960 Brecht
18 euro
Uitpas-kansentarief:
3,60 euro

©Monday Jr.

https://www.ticketgang.be/tickets/brecht
cultuurdienst@brecht.be

vrijetijdsbrochure
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Theater

Geef mijn hand terug
Joris Van den Brande & Joris Hessels / BRONK

vrijetijdsbrochure

https://www.ticketgang.be/tickets/brecht
cultuurdienst@brecht.be

UUR C
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24

TICKETS &
INFO

VRIJDAG
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©_FKPH

‘Geef mijn hand terug’ is een
voorstelling over vriendschap
in zijn eerlijkste vorm. Maak
kennis met Joris en Joris,
twee vrienden die het verhaal
vertellen van Jan. Ze hebben
het over de kwetsbaarheid
van de dingen. Over het lot en
over een ongeneeslijke ziekte.
Zonder taboes, vol humor en
met een aantal welgemikte
platen op de platendraaier.

R CU

Er kan altijd iets op je hoofd vallen, maar je kan niet altijd
een helm opzetten. Of wel?

R C ULT

UU

JORIS
Jan ik vind dat je overdrijft.
Je zit hier maar over je ziekte te babbelen
en het gaat allemaal over ik ik ik
maar hierbuiten....daarbuiten, hé...
er zijn mensen, die hebben niets!
Beseft ge dat?
Die zijn zo arm!
Die kunnen niet eens een ziekte hebben.
Zo arm zijn die!
Hebt ge die al horen klagen?

ULT U U

JAN
Als God bestaat
dan is hij een slechte garagist, zegt mijn vader.

20.15 uur
OC ‘t Centrum
Dorpstraat 73
2960 Brecht
18 euro
Uitpas-kansentarief:
3,6 euro

UU

R CU

ULT U U

Beleving
R C ULT

UUR C
LT

ZATERDAG

©bjorncomhaire

13/05/2023

Babypärt
Klankennest herinterpreteert de muziek van Arvo Pärt in
beweging en klank en betrekt zowel de allerjongsten als
volwassenen mee in hun spel. Pärt zijn minimalistische
idioom, dat vaak het geluid van klokken en bellen imiteert,
brengt ook de allerjongste muziekliefhebbers in vervoering.
In een unieke, beeldende en bewegende opstelling nodigen
een cellist, een trompettist, zangeres en een danseres
jong en oud uit om te kijken, te voelen en brengen hun
verwondering in de muziek tot bij de baby’s, peuters en hun
ouders.

A S UI
TP

UI

11.00 uur
15.00 uur
17.00 uur

AS
TP

Klankennest

VOOR

BABY’S MET
(GROOT)OUDERS

Uniq
Mudaeusstraat 7
2960 Brecht
Aantal beschikbare
plaatsen:
16 kinderen(6 maanden
- tot 4 jaar) + max 2
begeleiders
10 euro
Uitpas-kansentarief:
2 euro

https://www.ticketgang.be/tickets/brecht
cultuurdienst@brecht.be
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UU
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vrijdag 16 september 2022		
CABARET: DANSKNY
Donderdag 22 september 2022
LEZING: STEVEN VROMMAN
vrijdag 7 oktober 2022		
MUZIEK:TRY-OUT BUURMAN: VUURMAN
zondag 9 oktober 2022
BELEVING: KLANKENNEST: MANTA
vrijdag 14 oktober 2022
THEATER: ROBRECHT VAN THOREN:
ACHTERAF NIET KOMEN HUILEN
donderdag 27 oktober 2022
VERTELLING: LIEVE BLANCQUAERT:
LET’S TALK ABOUT SEX!

vrijetijdsbrochure

zaterdag 12 november 2022
COMEDY: WILLIAM BOEVA: B30VA

26

zondag 20 november 2022
SINTERKLAASVOORSTELLING: PICOLLO

donderdag 8 december 2022
THEATER: LIEVEN SCHEIRE: TRY-OUT A.I.
zaterdag 21 januari 2023
NIEUWJAARSCONCERT: SPARK
zaterdag 28 januari 2023
HUMORISTISCHE VERTELLING: BEGIJN LE BLUE: KIJK!
donderdag 23 februari 2023
THEATER: MATTHYSEN,
MOSUSE &VAN BALLAERT - HURORAM
vrijdag 3 maart 2023
CABARET: PIETER VERELST - TEN AARZEL
donderdag 16 maart 2023
MENTALIST: PIET KUSTERS
zaterdag 1 april 2023
THEATER: TRISTERO: IEMAND VAN ONS
zaterdag 22 april 2023
MUZIEK: EUROVISIONARY
vrijdag 5 mei 2023
THEATER: BRONKS: GEEF MIJN HAND TERUG

vrijetijdsbrochure

zaterdag 13 mei 2023
BELEVING: BABYPÄRT

27

Wandelen

vrijetijdsbrochure

Wil je meer te weten komen over het merkwaardig
verleden, over de recent aangeplante boomgaard met
115 bomen en liefst 105 verschillende soorten, over de
biodiversiteit in en rond de boomgaard en het ecologisch
beheer, over de 10 meter lange mestbunker of over
verschillende monumentale bomen als restant uit het
verleden? Meld je dan zeker aan.

28

TICKETS &
INFO

https://www.ticketgang.be/tickets/brecht
cultuurdienst@brecht.be

ET
RIJ IJ

IJ D V

In 2018 kocht Kempens Landschap 76 hectare
landbouwgebied aan. Lokale landbouwers pachten sindsdien
de gronden. Een bosgebied van in totaal 52 hectare, kwam
in handen van het Agentschap voor Natuur en Bos. De
gemeente Brecht heeft al sinds 2009 zo’n 20 hectare
gronden bestemd voor actieve dagrecreatie in eigendom.

ET

De Merel is een waardevol en uitgestrekt landschap
met weilanden, bossen en dreven die elkaar afwisselen.
Samen met het gemeentebestuur van Brecht ijverde
de organisatie Kempens Landschap ervoor om dit
waardevolle landschap als één geheel te bewaren en te
beheren. Na jarenlange inspanningen is dat ook gelukt.

V R IJ E T
V
IJD RIJ

Ontdek natuurdomein
De Merel

D

DODNERDAG

25/08/2022

19.00 uur
50 personen
Domein de Merel
parking Schippersdreef
2960 Brecht
Aantal beschikbare
plaatsen: 50
Gratis

Fietsen
ET

ET
RIJ IJ

V R IJ E T
V
IJD RIJ

D

IJ D V

ZONDAG

28/08/2023

©Mie De Backer

De Schakel

08.00 uur tot 17.00 uur
starten kan tot 14.00 uur

Regionale fietshappening

Pompiershut,
Ambachtslaan 10,
Brecht
Bokkenhut,
Dorpsstraat 73,
Sint-Lenaarts

Regionale fietshappening met keuze uit verschillende
routes en afstanden. De ‘hutten’ onderweg zorgen voor
beleving en brandstof in de vorm van calorieën. Bij de
Pompiershut in Brecht geeft de brandweer demonstraties
en komt de politie gratis je fiets labelen. Bij de Bokkenhut in
Sint-Lenaarts is er muziek en ambiance.

kinderen tot 12 jaar 1 euro
volwassenen 5 euro

De Schakel i.s.m. Gemeente Brecht, Brandweer Brecht, politiezone
Voorkempen, de Rembokken, OC ’t Centrum (en vele andere partners
in de ruime regio).

www.deschakel.be of toerisme@brecht.be
inschrijven: ter plaatse

vrijetijdsbrochure
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Sport

vrijetijdsbrochure

Spierkracht voor 55+ werkt met heel eenvoudige en
leuke oefeningen aan de spieren. Op die manier worden
algemene bewegingen in het dagelijkse leven een stuk
eenvoudiger. Samen Bewegen voorziet onder het motto
“Samen bewegen is zoveel leuker dan alleen” een
gevarieerd beweegaanbod in de gezonde buitenlucht. Je
maakt op een laagdrempelige manier kennis met sport,
spel & beweging en je stimuleert elkaar om te blijven
bewegen. Met de Mama & baby-initiatie werk je aan je
herstel van je lichaam, maak je jezelf sterker en mobieler.
Het uiteindelijke doel is om je goed in je vel te doen
voelen en dat alles samen met je kindje. In Qi Gong: haal
energie uit beweging verlaag je stress, bevorder je het
immuunsysteem en je algemene gezondheid. Iets dat
we na afgelopen jaren allemaal wel kunnen gebruiken.
Verder versterk en versoepel je je lichaam ermee en
zorgt het voor een betere nachtrust.

30
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www.brecht.be/vrije-tijd/sport
sportdienst@brecht.be

RT SP
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Lessenreeksen
najaar 2022

START

SPORT S

T SPO
OR

SPORT
RT

vanaf
september
2022
VOOR
+18

Sporthal De Ring
of verschillende
buitenlocaties in Brecht
30 per lessenreeks
10 beurtenkaart: €50
5 beurtenkaart: €25

T SPO
OR

Sport

SPORT S

SPORT
RT

RT SP
PO

WOENSDAG

28/09/2023
VOOR

SCHOOLGAAND
E
KINDEREN

Alle Brechtse scholen
De sportdienst in
samenwerking met de
Brechtse scholen
Gratis

GANSE
MAAND

SEPTEMBER

www.brecht.be/vrijetijd/sport
inschrijven: ter plaatse

vrijetijdsbrochure
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Workshop
ET
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IJ D V

Chocolade om duimen en vingers bij af te likken!

V R IJ E T

ET

Maak al proevend kennis met de chocolade van Oxfam
Fairtrade en met de impact die eerlijke handel heeft op de
cacaoproducenten in het Zuiden.

D

V
IJD RIJ

Chocoladeproeverij

DONDERDAG

20/10/2022
VOOR
FAMILIE

19.30 uur – 21.30 uur
De Kapel
Gasthuisstraat 42
(ingang IKO)

GROS Brecht
Oxfam

vrijetijdsbrochure

Prijs: 5 euro
(tot 12 jaar: 2,5 euro)
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Schrijf je in voor 10 oktober 2022 via sintjob@oww.be of in Oxfam
Wereldwinkel, Kerklei 18, Sint-Job-In-‘t-Goor.

Workshop
V R IJ E T

ET

ET
RIJ IJ

V
IJD RIJ

D

IJ D V

VRIJDAG

28/10/2022
VOOR
FAMILIE

Urania Mobiel, Vlaanderens mobiele sterrenwacht, komt
naar Brecht. Bij helder weer stellen ze telescopen op en
kijken naar de ringen van Saturnus, de maantjes van Jupiter
en later op de avond naar de kraters van onze eigen maan.
We zien hoe de zomersterrenbeelden plaats maken voor
de herfsthemel, en turen naar enkele verre nevels tussen de
sterren. Mocht de weergoden andere plannen hebben, dan
projecteren ze een eigen sterrenhemel.

https://www.ticketgang.be/tickets/brecht
cultuurdienst@brecht.be

UI

19.00 uur
Uniq
Mudeausstraat 7
2960 Brecht
30 personen
10 euro
Uitpas-kansentarief:
2 euro

vrijetijdsbrochure
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Sterren kijken met
Urania sterrenwacht

A S UI
TP
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Workshop
V R IJ E T

ET

ET
RIJ IJ

V
IJD RIJ

D
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ZONDAG

20/11/2022
UI

Kunstendag voor
kinderen

vrijetijdsbrochure

Op 20 november is het weer zover: kinderen koning!
Tijdens de kunstendag voor kinderen gooit het IKO
opnieuw zijn deuren open. Nieuw dit jaar is dat er ook heel
wat te beleven valt in onze muziekacademie! Benieuwd
welke leuke workshops de leerkrachten dit jaar in petto
hebben? Kom dan zeker eens kijken en vergeet je broer,
zus, oma, nonkel en buurman niet.
Meer info vanaf oktober op onze website.
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10.00 uur – 13.00 uur
gratis

Buiten activiteit

Nieuwjaarsdrink
Brecht Borrelt
Doet ‘Brecht Borrelt’ bij jullie een belletje rinkelen? Je weet
wel, die gezellige Nieuwjaarsdrink in 2020 (Brecht) en
2022 (Sint-Lenaarts), georganiseerd door de gemeente
Brecht in samenwerking met Vriendenkring personeel
gemeente Brecht en een aantal Brechtse verenigingen?

ET
RIJ IJ

V R IJ E T

ET

D

V
IJD RIJ

IJ D V

Dan hebben we goed nieuws voor jullie, want de derde
editie van Brecht Borrelt staat op stapel en komt op zondag
8 januari 2023 naar Sint-Job-in-‘t-Goor!

ZONDAG

08/01/2023

vrijetijdsbrochure
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ZONDAG

14/05/2023
VOOR

FAMILIE
(KINDEREN VAN
5-12 JAAR)

14.00 uur
en 16.00 uur

UI

A S UI
TP

Uniq
Mudaeusstraat 7
2960 Brecht
25 personen
12 euro
Uitpas-kansentarief:
2,4 euro

vrijetijdsbrochure

©_Anna_Van_Gampelaere
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Een bijzondere kijk-doe-luister-bouw-tentoonstelling in
openlucht voor gezinnen met kinderen van 5 t/m 12 jaar
In deze tentoonstelling is niets zoals het was.
Ik bedoel: zoals het was bij de start.
En kijk je niet meer zoals het kijken was.
Ik bedoel: zoals je keek bij de start.
Je luistert zelfs niet meer zoals het luisteren was.
Ik bedoel: zoals je luisterde bij de start.
Start en stop,
want kijken is zien en luisteren is horen.
En doen?
Doen is durven!
‘Expo-0h!’ is een bijzondere tentoonstelling.
Gaandeweg vervagen de regels die bij een tentoonstelling
gangbaar zijn. Kan dit? Mag dat?
Voorwerpen verhuizen en installaties komen tevoorschijn.
Performers veranderen de installaties, ze sturen je blik en
zetten je aan tot actie. Ogen en oren open want voor je het
weet is wat je ziet of wat je hoort weer verdwenen.
Wat was, wat is en wat wordt…

Buiten activiteit

Nat Gras
Expo-Oh!

...
'K EM IETS...
ONTDEKT OVER DE MENSEN &
GESCHIEDENIS VAN EEN DORP
IN DE KEMPEN

vrijetijdsbrochure

Mudaeusstraat 2 • 2960 Brecht
Zaterdag en zondag van 13.00 uur - 17.00 uur
Enkel groepen moeten reserveren via erfgoed@brecht.be
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THEEK

E
OH EK

BIBLIO

Welkom in
de bib

BLI BLI

In Brecht, Sint-Lenaarts en Sint-Job-in-‘t-Goor kan je terecht in de
bibliotheek om boeken te ontlenen, maar ook voor nog veel meer!
Wist je bijvoorbeeld dat …
• je ook cd’s, dvd’s, gezelschapsspellen, games, tijdschriften en meer kan
ontlenen?
• er in Brecht een plantenbib is waar je stekjes van je kamerplanten kan
omruilen?
• je ook e-boeken kan ontlenen? Op je eigen e-reader of met een e-reader van
de bib, aan jou de keuze.
• we veel leuke activiteiten organiseren? Kom eens langs op een tentoonstelling
of lees mee met de Leesjury, bijvoorbeeld!
• je ook bij ons terecht kan als je slecht te been bent of (tijdelijk of langere tijd)
niet in de bibliotheek geraakt? Contacteer ons voor info over bib aan huis!
• lezen voor iedereen is? Daarom kan je ook terecht in het Makkelijk Lezen
Plein en het Taalpunt! Of neem een kijkje bij de luisterboeken en de
grootletterboeken.
• je ook afgevoerde materialen kan kopen voor een klein prijsje?
• lid worden 7,5 euro per jaar kost? Voor -18-jarigen is het zelfs gratis! Hiervoor
mag je 20 leesmaterialen en 10 andere materialen ontlenen.

IOH

BL

K BLI

vrijetijdsbrochure

K BIB
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Contacteer ons:
• Brecht: bibbrecht@brecht.be / 03 203 20 53
• Sint-Job-in-‘t-Goor: bibsintjob@brecht.be / 03 203 20 64
• Sint-Lenaarts: bibsintlenaarts@brecht.be / 03 203 20 62

EE

EE

Alle info over onze dienstverlening en activiteiten vind je op
brecht.bibliotheek.be.

EE
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T
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Tablet
EE

K BLI

MAANDAGEN

13.00 uur - 15u00 uur

Tabletcafé
Vrijwilligers staan klaar om al je vragen over je tablet,
laptop of smartphone te beantwoorden.

Brecht: 2e maandag
van de maand
Sint-Job-in-‘t-Goor:
laatste maandag van de
maand
Bib Brecht
(Gemeenteplaats 2)
en Sint-Job -in-’t-Goor
(Kerklei 2)
Gratis

Inschrijven niet nodig
bibbrecht@brecht.be

vrijetijdsbrochure
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INFO
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Voorlezen
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WOENSDAGEN
VOOR

ALLE KINDEREN
WELKOM

Voorleesuurtje
Om de twee weken worden in de bib van Brecht en
Sint-Job-in-‘t-Goor spannende en grappige verhalen
voorgelezen! Achteraf doen we een leuke knutselactiviteit
in het thema van het boek. Iedereen welkom!

Om de twee weken op
woensdag – houd voor
precieze data de website
van de bib in de gaten
13.30 uur - 14.30 uur
Bib Brecht
(Gemeenteplaats 2)
en Sint-Job -in-’t-Goor
(Kerklei 2)

vrijetijdsbrochure

Beschikbare plaatsen:
10-15
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TICKETS &
INFO

Inschrijven niet nodig
bibbrecht@brecht.be

Vrije tijd

Toerisme
trakteert

Verken Brecht al fietsend en bezorg je mooiste rechtenvrije
foto daarvan aan toerisme@brecht.be. Wie weet win
jij hiermee een cadeaubon van Brecht. De route(s) en
voorwaarden vind je op www.toerismebrecht.be.
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VAN 1
JULI TOT 31
AUGUSTUS
2022

Brecht, verschillende
startlocaties
gratis

www.toerismebrecht.be of toerisme@brecht.be
geen inschrijving

vrijetijdsbrochure
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Toeristische
satellietpunten

IJ D V

Deze locaties bieden gratis en betalende producten aan
Toeristisch satellietpunt
OC ‘t Centrum

Toeristisch satellietpunt
Kempuseum

woensdag
donderdag
vrijdag 		
zaterdag
zondag 		

zaterdag en zondag 13.00 - 17.00 uur

14.00 - 24.00 uur
10.00 - 24.00 uur
14.00 - 24.00 uur
14.00 - 24.00 uur
11.00 - 24.00 uur

Dorpsstraat 73, Brecht

Gemeenteplaats, Brecht
www.brecht.be/kempuseum
toerisme@brecht.be
03 203 22 33

B&B Heimdall
Toeristisch satellietpunt
‘t Merelhuisje
weekdagen
weekend

12.00 - 23.00 uur
10.00 - 20.00 uur

vrijetijdsbrochure

enkel tijdens het zomerseizoen (april-september)
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Schippersdreef 7, Brecht
www.demerelsport.com/merelhuisje
03 636 08 65

Bevrijdingsstraat 42, Brecht
www.heimdallbnb.eu
03 290 02 78

Toeristisch satellietpunt
camping Floreal het
Veen

Toeristisch satellietpunt
Administratief centrum
Sint-Job

Eekhoorndreef 1, Brecht

maandag tot en met vrijdag
09.00 - 12.00 uur
en maandag 18.00 - 20.00 uur

www.florealgroup.be/nl/camping/
camping-het-veen
03 636 13 27

Toeristisch satellietpunt
Brechtse Yacht Club
Vaartdijk 14, Brecht

BIB Brecht
maandag
13.00 - 19.00 uur
dinsdag en zaterdag 09.00 - 12.00 uur
woensdag, donderdag
en vrijdag
09.00 - 12.00 uur
en 13.00 -19.00 uur
Mudaeusstraat, Brecht
Gemeente Brecht
www.brecht.be/vrije-tijd/bibliotheek
bibbrecht@brecht.be
03 203 20 53

Kerklei 2, Brecht
Gemeente Brecht
www.brecht.be
toerisme@brecht.be
03 203 20 71

Kempuseum
Mudaeusstraat 2
2960 Brecht
Zaterdag en zondag van
13.00-17.00 uur
Enkel groepen moeten reserveren via
erfgoed@brecht.be

vrijetijdsbrochure
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familie

FESTIVAL
MAANDAG
VANAF 14U
GEMEENTEPARK
GRATIS
EEN SAMENWERKING TUSSEN

11
JULI

2022

ACTS & SPEKTAKEL
ZEEPKARRENRACE
MUZIEK & DJ
ZOMERBAR

