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In de maand april zetten we in heel 
Vlaanderen de wekelijkse markt in de kijker. 
Ook in Brecht steunen we onze marktkramers 
die maand extra hard. Meer info hierover 
vind je op pagina 7.

Wist je dat…
• … de markt in Sint-Job-in-‘t-Goor 

plaatsvindt op woensdag op het Max 
Wildiersplein van 14.00 uur tot 17.00 uur 
en in Sint-Lenaarts op donderdag in de 
Kerkstraat van 08.00 uur tot 12.30 uur? 

• … de markt in Sint-Job-in-‘t-Goor 13 kramen 
telt en die van Sint-Lenaarts 65 vaste 
kramen?

• … er elke week ook nog markthandelaars 
“op risico” komen die door een loting bij 
het begin van de markt de lege plaatsen 
mogen invullen? Zij riskeren dus terug naar 
huis gestuurd te worden als er niet genoeg 
plaatsen beschikbaar zijn. 

• … de markt in Sint-Job-in-‘t-Goor 
ondertussen bijna 24 jaar bestaat? De juiste 
leeftijd van de markt van Sint-Lenaarts is 
niet gekend. Het oudste marktreglement 
dateert wel al van 1934.

• … de markt in Sint-Lenaarts ook op 
feestdagen plaatsvindt? Behalve wanneer 
nieuwjaar of kerstdag op een donderdag 
valt. 
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Zoals elk jaar staat april in het teken van erfgoed. Dit jaar stoppen de activiteiten in het teken van de Erfgoeddag 
niet na één weekend. De hele week vanaf woensdag 20 april staat in het teken van onderwijs. Ook in Brecht kan je 
een reis door het schoolse verleden maken. Vul je boekentas met je pennendoos en inktpot en ga mee!

Buitenspeeldag
We trappen Erfgoeddag op gepaste wijze af tijdens 
de Buitenspeeldag op woensdag 20 april. In en rond 
het Kempuseum waan je je op ‘de Brechtse koer’, 
een speelplaats uit de vorige eeuw. Kom langs en 
daag je vriendjes en vriendinnetjes uit voor een potje 
sjoelbakken, steltenlopen of kegelen.

Honger en dorst gekregen van het spelen? Er is een 
nostalgisch vieruurtje voorzien!

Tentoonstelling
Vanaf zaterdag 23 april kan je in het Kempuseum 
terugreizen naar grootmoeders tijd in de tijdelijke 
tentoonstellingsruimte. Er zijn schriften, boeken, objecten 
en rapporten uit elk decennium van de vorige eeuw te 
zien. Welk punt zou jij scoren voor handwerk of vlijt? Ga 
zitten aan de oude schoolbanken en schrijf je naam met 
pen en inkt. Opgepast, maak geen vlekken en werk netjes!

Na je bezoek aan de tentoonstelling kan je in de 
museumtuin opnieuw je kans wagen in verschillende 
oude volksspelen en je dorst lessen met een flesje 
chocomelk of citroenlimonade. 

De tentoonstelling loopt door tot deze zomer.

Workshop
Om je helemaal terug te katapulteren in de tijd, kan je 
in de bib van Brecht op zaterdagvoormiddag 23 april 
een workshop kalligrafie (of moeten we zeggen: schoon 
schrift?) volgen. Lesgever Griet Cockaerts geeft de 
deelnemers in drie uur tijd een eerste kennismaking met 
deze kunstvorm. Na afloop kan je zelf een sierlijk alfabet 
schrijven en heb je de basis onder de knie.

Deelnemen aan deze workshop kost vijf euro. Inschrijven 
kan via www.brecht.be/op-de-brechtse-koer. Wees er 
snel bij, want de plaatsen zijn beperkt.

Wandeling door Brecht
Zin in een frisse wandeling, gecombineerd met 
interessante weetjes over het onderwijsverleden van 
Brecht? Download dan de Erfgoedapp of haal een 
brochure op in het museum of de bib. De wandeling start 
bij het museum en neemt je mee door het centrum van 
Brecht. Op verschillende plekken sta je stil bij bekende en 
minder bekende verhalen die het lokale schoolverleden 
rijk is. Een reis van de zestiende eeuw tot vandaag!

Wist je bijvoorbeeld dat de gemeenteplaats vroeger 
dienst deed als grote speelplaats? En dat de bibliotheek 
(toen ook wel de boekerij genoemd) ondergebracht was 
in de kelder van het gemeentehuis? 

Er valt genoeg te beleven tijdens de Erfgoedweek dit jaar! Alle 

info over de activiteiten van Op de Brechtse koer vind je op 

www.brecht.be/op-de-brechtse-koer. 

Oproep
Heb je zelf nog anekdotes of objecten uit de vorige 
eeuw die te maken hebben met onderwijs? Wil 
je deel uitmaken van de tijdelijke tentoonstelling? 
Neem dan contact op met erfgoed@brecht.be. 

     Op de  
Brechste koer

Wist je dat het museum elke zaterdag en zondag open is van 13.00 tot 17.00 uur? Vooraf reserveren hoeft niet. 
Ook op paasmaandag kan je er tijdens deze openingsuren terecht!  
Met een groep het museum bezoeken? Geen probleem! Mail vooraf even naar erfgoed@brecht.be.
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BEKNOPT           

Onthaalbalie dienst vrije 
tijd sluit de deuren

Vanaf 1 april sluit de onthaalbalie van de 
dienst vrije tijd (Gemeenteplaats 1) haar 
deuren. We ontvangen je vanaf dan graag 
aan de onthaalbalie van het gemeentehuis, 
ook voor je vrijetijdsvragen.  

Wij blijven bereikbaar!
Ook onze dienst vrije tijd zet steeds meer in 
op digitalisering. Maar wij blijven bereikbaar! 
Heb je een vraag, neem dan zeker contact 
op met de verschillende vrijetijdsdiensten; 
telefonisch via 03 203 22 10 of per mail 
via jeugddienst@brecht.be, cultuurdienst@
brecht.be, sportdienst@brecht.be, erfgoed@
brecht.be of toerisme@brecht.be. Word je 
toch graag fysiek verder geholpen, spring 
dan zeker binnen aan het onthaal van het 
gemeentehuis (Gemeentepark 1), wij helpen 
je graag verder!

Reserveer je zaal en koop je ticket 
digitaal
Heel wat zaken kan je thuis rustig voor 
je pc zelf in orde maken. Zo kan je voor 
zaalreservaties terecht op onze website: 
https://reservaties.brecht.be. Tickets voor 
het vrijetijdsaanbod (cultuur, jeugd en 
sport) kan je zelf online aankopen via onze 
website www.brecht.be/vrije-tijd (klik door 
op de gewenste pagina/activiteit). 

Gemeente verbetert dienstverlening
De voorbije twee jaar heeft de gemeente 
Brecht verder geïnvesteerd in allerhande 
kanalen om jou als inwoner beter verder te 
kunnen helpen: 
• je kan online een afspraak maken voor 

de diensten bevolking, burgerlijke stand 
en omgeving; 

• we zijn vlot telefonisch bereikbaar op het 
(nieuwe) telefoonnummer  
03 203 20 00;

• een mailtje sturen kan naar  
gemeente@brecht.be;

• we werken met een e-loket op onze 
website voor de aanvraag van heel wat 
documenten, een groot aantal daarvan 
kan je 24/24 uur, 7/7 dagen aanvragen. 

ONLINE INFOSESSIES Igean

Op zoek naar concrete tips en informatie over thuiscomposteren, 
grasbeheer, waar naartoe met snoeihout of duurzaam omgaan 
met voedsel? Regelmatig organiseert IGEAN i.s.m. Vlaco 
infosessies rond deze topics! 

Kijk zeker eens op www.igean.be/over-igean/igean-informeert/
online-infosessies voor hun volledige aanbod!

vacatures           

WZC Sint-Maria is op zoek naar 
kinesitherapeut en verpleegkundige
Woonzorgcentrum Sint-Maria beheert 108 bedden. Een 
geëngageerd team streeft steeds naar kwalitatieve zorg in een 
thuisvervangend woonklimaat voor de bewoners. Om onze 
dienstverlening te continueren, is wzc Sint-Maria op zoek naar 
een enthousiaste kinesitherapeut en verpleegkundige om het 
team te versterken.

Je kan in je buurt werken in een stabiele en moderne 
werkomgeving. Zie jij het als een uitdaging om bijkomend 
ervaring op te doen in een woonzorgcentrum? Spreekt het 
jou bovendien aan om bij te dragen aan het welzijn van onze 
bewoners, dan ben je bij ons woonzorgcentrum van harte 
welkom!

Vacature kinesitherapeut
Momenteel heeft het woonzorgcentrum een openstaande 
vacature voor de functie van kinesitherapeut met een contract 
van onbepaalde duur, regime is bespreekbaar. Solliciteren kan 
je doen door een korte motivatiebrief en kopie van diploma te 
sturen naar personeel@ocmwbrecht.be.

Vacature verpleegkundige
Het woonzorgcentrum is ook op zoek naar verpleegkundige 
met een contract van onbepaalde duur, regime is bespreekbaar. 
Solliciteren kan je doen door een korte motivatiebrief met een 
kopie van jouw diploma/visum te sturen naar personeel@
ocmwbrecht.be.

Praktisch
Voor meer informatie of een volledige functieomschrijving 
kan je terecht op www.welzijnscampusbrecht.be of bij de 
personeelsdienst van Welzijnscampus Brecht, elke werkdag 
van 09.00 tot 16.00 uur, via mail personeel@ocmwbrecht.be of 
telefonisch op 03 330 11 34.
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In de maand april zetten we in heel Vlaanderen de wekelijkse markt in de kijker. Ook in Brecht steunen we onze 
marktkramers die maand extra hard. De actie start op vrijdag 1 april en loopt tot zaterdag 30 april.  

Winkel op de markt en maak kans op mooie prijzen
Koop je graag lokaal? Wil je onze wekelijkse markt steunen of juist voor 
het eerst de markt ontdekken? Gedurende deze maand maken bezoekers 
bij elke aankoop kans op tal van leuke prijzen. Deelnemen kan op de markt 
via de digitale wedstrijdapp of een invulformulier. Ook onze gemeente 
neemt met veel enthousiasme deel aan deze actie, om zo onze wekelijkse 
markten in Sint-Job-in-‘t-Goor (woensdagnamiddag) en Sint-Lenaarts 
(donderdagvoormiddag) mee in de kijker te zetten!

Wat kan je winnen?
De gemeente Brecht schenkt aan 
een aantal winnaars een caddie 
die je zelf mag vullen met talrijke 
producten van de markt, geschonken 
door de markthandelaars. 

Hoe deelnemen?
Deelnemen kan op de markt via 
een digitale app of een fysiek 
invulformulier.

Digitaal deelnemen: 
• ga goed voorbereid op pad en 

download alvast de wedstrijdapp: 
https://maandvandemarkt.be; 

• Iets gekocht? Scan dan de unieke 
QR-code van de handelaar en je 
neemt deel aan de wedstrijd.

Geen smartphone? 
• Iets gekocht? De handelaar geeft 

je een invulformulier. 

• Vul het formulier in. 

• Deponeer het formulier in de 
inleverbox die opgesteld staat 
in de promostand van de markt 
(vóór de markt is afgelopen, 
in Sint-Lenaarts staat deze ter 
hoogte van café Willem Tell en in 
Sint-Job-in-‘t-Goor over vishandel 
Schots).

We zien jullie graag op de markt,  
tot dan!

De Maand 
van de MARKT
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Het GAS-reglement van de politiezone Voorkempen kreeg sinds 1 februari 2022 een update. GAS staat voor 
Gemeentelijke Administratieve Sanctie, maar zou evengoed ’Goed en Aangenaam Samenleven‘ kunnen 
betekenen, want daar gaat het eigenlijk om. Het GAS-reglement maakt duidelijk wat er wel en niet kan binnen de 
gemeente en voorziet ook een sanctie (meestal een geldboete) bij overtredingen. Deze geldboete kan oplopen tot 
350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen. Voor onze politiezone werden 2 medewerkers van 
IGEAN bij gemeenteraadsbeslissing aangeduid als sanctionerend ambtenaar om deze dossiers administratief af te 
handelen.  

Wat? 
GAS is de afkorting voor Gemeentelijke Administratieve 
Sancties. Dankzij het GAS-systeem kunnen kleinschalige 
feiten die overlast en wrevel veroorzaken, maar meestal 
niet vervolgd werden door het parket, aangepakt worden. 
De focus ligt voornamelijk op openbare overlast, zoals 
vervuiling, lawaaihinder en verloedering. Dankzij dit 
reglement vergroot de pakkans en verkleint de overlast. 
Het zorgt voor een nette gemeente waar het aangenaam 
wonen is. In februari van dit jaar werden een aantal zaken 
toegevoegd aan het GAS-reglement. Een overzicht van 
de nieuwigheden vind je in het kaderstukje hiernaast. 

Waarom? 
In juridische taal gaat het GAS-reglement de strijd aan 
tegen ’openbare overlast‘ en inbreuken rond het stilstaan 
en parkeren. Afval, verloedering en lawaaihinder, 
loslopende dieren, lachgas en parkeerinbreuken zijn de 
belangrijkste thema‘s die in ons reglement aangepakt 
worden. Het is niet de bedoeling om voor allerlei zaken 
een vermanend vingertje op te steken maar wel om 
onze gemeente aangenaam en leefbaar te houden voor 
iedereen.

Voor wie? 
GAS-boetes kunnen opgelegd worden aan jongeren 
vanaf 16 jaar. Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) kunnen 

een maximumboete krijgen van 175 euro of 
een gemeenschapsdienst van maximum 15 
uur. Meerderjarigen betalen maximum 350 
euro of moeten een gemeenschapsdienst 
van maximum 30 uur doen. 

Wie? 
De overtredingen worden vastgesteld 
door politie of door een hiertoe opgeleid 
gemeentelijk ambtenaar. Zij maken 
vervolgens het proces-verbaal of 
bestuurlijk verslag op en versturen dit 
naar de sanctionerend ambtenaar voor 
beoordeling. 

Hoe? 
De politie stelt de overtreding vast en 
maakt een proces-verbaal over aan 
de sanctionerend ambtenaar. Die 
verwittigt de overtreder, afhankelijk 
van het soort procedure, met een 
(aangetekend) schrijven over 
de vastgestelde overtreding. 
De overtreder krijgt dan 15 of 
30 dagen (afhankelijk van de 
procedure) de tijd om zich 
mondeling of schriftelijk 

Vernieuwd GAS-REGLEMENT onder de loep
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       in het GAS-reglement? 

Het GAS-reglement kreeg in februari 2022 een update. Dit zijn de 
belangrijkste inhoudelijke nieuwigheden: 
• Definiëring van de begrippen openbare rust, veiligheid, gezondheid 

en rust, openbare overlast, openbare ruimte, weg en publiek 
toegankelijke plaatsen. 

• Een nieuw hoofdstuk over het herroepbaar karakter van 
gemeentelijke vergunningen in het kader van het GAS-reglement.

• Ook werden onderstaande handelingen toegevoegd aan de lijst van 
overtredingen waarvoor je sinds 1 februari een GAS-boete riskeert:

 1. Het achterlaten van afval op of naast de straatvuilnisbakjes.
 2. Het zonder voorafgaande toestemming plaatsen van  
  led-schermen op openbare plaatsen.
 3. Het niet tijdig verwijderen van loshangende takken, instabiele  
  bomen of processierupsnesten boven openbaar domein.
 4. Het gebruik van wensballonnen en lampions met langdurig  
  brandend vuur.
 5. Het onnodig proefdraaien, warmdraaien van voertuigen of het  
  onnodig laten afgaan van een alarm met geluidoverlast als gevolg.
 6. Het bezit en gebruik van lachgas in tanks van meer dan 1 kg voor  
  andere dan medische of culinaire doeleinden.

Het volledige GAS-reglement vind je op onze website  
www.brecht.be/gas.

te verdedigen en kan zich hierin laten bijstaan door een advocaat. 
Minderjarigen krijgen kosteloos een advocaat toegewezen. Uiteindelijk 
beslist de sanctionerend ambtenaar of hij de overtreder vrijspreekt of 
een sanctie oplegt. Op de website van IGEAN kan je meer informatie 
terugvinden over de verschillende procedures www.igean.be/gas-boetes  
en www.igean.be/ik-heb-een-gas-boete-wat-nu.

Vernieuwd GAS-REGLEMENT onder de loep

TOP DRIE  
van de meest 
voorkomende  

GAS-overtredingen 
in Brecht

PARKEERINBREUKEN  
(onder andere parkeerschijf vergeten 

te leggen, parkeren op een  
voetpad/fietspad) 

GELUIDSOVERLAST

LOSLOPENDE DIEREN  
en SLUIKSTORTEN
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VOETSPOOR 4, 
op tocht door het Brechtse verleden

Op paasmaandag 2022 publiceert de 
Geschied- en  
Oudheidkundige Kring van Brecht 
(Jan Koyen, Stef Lambrechts 
en Ronny Mattheeussen, in 
samenwerking met Jo Konings en Jan 
Wouters) ‘VOETSPOOR 4, op tocht 
door het Brechtse verleden’, een 
boek boordevol wetenswaardigheden 
over de lokale geschiedenis. Deze 
uitgave is het vervolg op de vorige 
edities, die een groot publiek wisten 
te bekoren. Het boek van meer dan 
300 bladzijden laat je kennismaken 

met belangrijke historische gebeurtenissen zoals de verwoesting van 
Brecht, maar bevat ook tal van wetenswaardigheden over het dagelijkse 
leven van weleer. Deze uitgave wordt geïllustreerd met meer dan 300 - 
vaak unieke en nooit eerder gepubliceerde - foto’s en illustraties, wat van 
‘VOETSPOOR 4’ ook een kijkboek maakt. 

Een greep uit het ‘Voetspoor 4’…
• Welke dramatische gebeurtenissen vonden er plaats bij de Verwoesting 

van Brecht? Waarom bleef het dorp vijf jaar onbewoond en hoe kwam 
het weer tot leven?

• Wie weet nog waar de vier (!) gemeentehuizen van Sint-Lenaarts 
stonden?

• Hoe verzeilde Peter Benoit in Sint-Job-in-‘t-Goor en welke invloed had  
hij op het (muzikale) dorpsleven?

• Welke Brechtse student was op kot met Ernest Claes en belandde zo 
in ‘Wij, heren van Zichem’? Wat heeft een Brechtse pater te maken de 
Tripel van Westmalle?

• Waar was de mattenklopperij en het Boerenkwartier, het kindertehuis, 
het confituurfabriekje in Brecht, en het ‘gevang’ van Sint-Lenaarts?

• …

Het antwoord op deze en tal van andere vragen vind je in dit boek.

‘VOETSPOOR 4’ kan besteld worden door storting van 30 euro 
op rekeningnummer BE38 0682 0978 6472 van de Geschied- en 
Oudheidkundige Kring van Brecht, met vermelding ‘Boek Voetspoor 4, 
2022’ (per post + 7 euro).  Bestelde boeken kunnen op paasmaandag 
afgehaald worden in het lokaal van de Geschied- en Oudheidkundige 
Kring (Mudaeusstraat 2, 2960 Brecht). Nadien is het boek te koop bij 
het Kempuseum  en de Kring (kempmus@hotmail.com).

BEKNOPT           

Waar naartoe met 
een KAPOTTE 
LAMP?

Niet in de glasbol of bij het 
huisvuil! Breng ze binnen 
bij een Recupel-punt of het 
recyclagepark! 

Waarom? 
De grondstoffen van onze 
planeet worden schaarser. 
Gelukkig kunnen we 92% van 
de materialen in kapotte lampen 
recupereren en 77% van die in 
oude armaturen. Geef ze dus 
een nieuw leven door ze juist 
te recycleren. Zo maken we 
er samen met Recupel weer 
nieuwe grondstoffen van zoals 
glas en metaal, die dan onder 
andere worden gebruikt in 
nieuwe toestellen.
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Ben jij een eigenaar van 
LAMA’S of ALPACA’S?

Op 21 april 2021 trad de Europese 
dierengezondheidswet in voege. Deze 
wetgeving verplicht dat ook houders van 
kameelachtigen geregistreerd worden in 
Sanitel. Dat is de databank van het Federaal 
Agentschap voor de veiligheid van de 
voedselketen (FAVV) ontwikkeld voor de 
identificatie en registratie van de Belgische 
veestapel (ook als je al aangesloten bent bij 
bijvoorbeeld een alpacavereniging). Daarnaast 
legt deze wet ook verplichtingen over het 
identificeren van deze dieren en bepaalde 
registraties op. 

Registreer je kameelachtigen
Wie 1 of meerdere kameelachtigen (waaronder 
de alpaca’s en lama’s) houdt, moet zich 
registreren via Dierengezondheidszorg 
Vlaanderen (DGZ). We adviseren je om 
dit zo spoedig mogelijk te doen door het 
registratieformulier ingevuld aan DGZ te 
bezorgen. 

Op www.brecht.be vind je het 
registratieformulier en meer info over de 
verplichte registratie.

Wist je dat wandelnetwerk 
KEMPENSE HOVEN werd 
vernieuwd?

Na meer dan 10 jaar inspanningen werd eindelijk de blinde 
vlek in Sint-Lenaarts aangepakt. Concreet betekent dit dat het 
Kleipikkerspad nu via knooppunten gewandeld kan worden en 
dat er een verbinding werd gemaakt met het wandelnetwerk 
Kempense Kolonies via Rijkevorsel.

De knooppuntenkaart Kempense Hoven biedt kilometers 
wandelplezier voor 8 euro. 

Toeristische info of een kaart/brochure nodig?  
Voor basisinfo en -producten kan je in elke deelgemeente  
bij de satellietpunten toerisme terecht: 

Sint-Lenaarts
• B&B Heimdall, Bevrijdingsstraat 42 
• Grand Café 't Centrum, Dorpsstraat 73

Brecht
• Brechtse Yachtclub, Vaartdijk 14
• 't Merelhuisje, Schippersdreef 7  

(enkel in het zomerseizoen vanaf april)
• Kempuseum, Mudaeusstraat 2 (enkel weekend  

en feestdagen van 13.00 tot 17.00 uur)

Sint-Job-in-'t-Goor
• Camping Floreal het Veen, Eekhoorndreef 1
• Administratief centrum, Kerklei 2
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Het voorzien van opvang en huisvesting voor de Oekraïners die in ons land aankomen, heeft voor de  
gemeente Brecht hoge prioriteit. Twee appartementen boven Uniq op de Gemeenteplaats en de pastorij  
in Overbroek bleken op korte termijn goede locaties om mensen te huisvesten. In sneltempo installeerde  

de gemeente 17 Oekraïners in de appartementen boven Uniq, onder begeleiding van twee tolken.  
Met grote hulp van vrijwilligers werd ook de woning in de pastorij van Overbroek volledig in orde gebracht  

zodat daar half maart ook een tiental Oekraïners op de vlucht opgevangen konden worden. Op moment van druk  
van deze publicatie zijn ook nog heel wat gesprekken lopende over andere opvangplaatsen  

(leegstaande woningen sociale huisvestingsmaatschappijen, lege panden ontwikkelaars…). 

Solidaire inwoners in Brecht
Naast het voorzien van opvang in 
gemeentelijke infrastructuur, heeft 
de gemeente Brecht ook ingespeeld 
op de hashtag #plekvrij die werd 
gelanceerd. Wij hebben onze 
sociale media ingezet om van onze 
inwoners te horen wie een plekje 
vrij heeft voor Oekraïners. Meer 
dan 50 Brechtenaars bieden op dit 
moment een opvangplaats aan. Na 
een oproep naar tolken Russisch en 
Oekraïens boden zich bovendien 
meer dan 10 kandidaten aan. Op 
sociale media lanceerden we 
meermaals een succesvolle oproep 
voor materialen voor het inrichten 
van opvangplaatsen. Intussen 
opende de gemeente Brecht ook een 
rekeningnummer waarop alle vrije 
giften van inwoners welkom zijn: 
BE27 0910 2257 6373 (Noodhulp 
Brecht). Alle giften worden gebruikt 
voor de opvang van de vluchtelingen 
uit Oekraïne.

Bedankt aan iedere inwoner die 
zich heeft aangemeld om op welke 
manier dan ook te helpen: als tolk, 
psycholoog, gastvrij gezin of wie 
materiaal of geld schonk voor de 
vluchtelingen!

Flexibel #teambrecht 
Ook deze crisis vraagt flexibiliteit van 
heel wat gemeentediensten in deze 
hectische tijden. We lanceerden 
een oproep naar tolken, (assistent) 
psychologen en opvangplaatsen. Een 
gratis 0800-nummer en mailadres 
werd geactiveerd voor mensen met 
vragen. 

Onze sociale dienst fungeert als 
eerste aanspreekpunt voor de 
begeleiding van deze vluchtelingen. 
Als tijdelijk ontheemden hebben zij 
recht op een equivalent leefloon, 
mutualiteit… De administratieve 
formaliteiten die hierbij komen 
kijken, worden opgevolgd door de 
sociale dienst. Ook de continuïteit 
van hun dienstverlening moet 
uiteraard ook in deze tijden met 
bijvoorbeeld stijgende energieprijzen 
gegarandeerd blijven. 

Ook de scholen in Brecht zullen 
een cruciale rol spelen. De vrije 
plaatsen op elke school werden in 
kaart gebracht. De intenties om 
te helpen zijn groot, maar er moet 
rekening gehouden worden met de 
bezorgdheid dat het aanleren van 
de Nederlandse taal bijvoorbeeld 
belangrijk is om de kinderen en de 

ouders zich zo snel mogelijk in onze 
gemeente te laten thuis voelen en 
een zekere mate van zelfstandigheid 
te laten ontwikkelen. De ouders 
begeleiden en hen de juiste 
informatie te bezorgen vanuit de 
school, kunnen we niet zelfstandig. 
Ook hiervoor doen we beroep op 
tolken.

De gemeentelijke opvangplaatsen 
moeten in een razendsnel tempo 
worden ingericht: een ploeg van 
het OCMW ging poetsen, de 
inrichting van de appartementen 
werd bijeengezocht via onze goede 
contacten met de Kringwinkel, 
via materiaal van onze eigen 
personeelsleden, via gerichte 
aankopen, via een oproep aan onze 
inwoners en via voorraden waarover 
de sociale dienst beschikt.

Ook onze technische dienst 
heeft de handen vol om op korte 
termijn meubels op te halen in de 
Kringwinkel en bij inwoners thuis, 
deze te verhuizen en in elkaar te 
vijzen. Zij bieden ondersteuning 
in de pastorij om de woning 
gebruiksklaar te maken.

BRECHT zet zich in  
    voor Oekraïners
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Samenwerking binnen ELZ Voorkempen
Bij het in druk gaan van dit informatieblad werden na goedkeuring van de 
gemeenteraad de eerste afspraken gemaakt op niveau van eerstelijnszone 
Voorkempen voor een samenwerking. Onze samenwerking en verworven 
kennis tijdens de coronacrisis kan op deze manier actief blijven. Er werden 
contacten gelegd met de huisartsenkring om ervoor te zorgen dat ook de zorg 
aan deze vluchtelingen gecoördineerd kan verlopen. 

INFO: 
hou onze kanalen in de gaten:  

www.brecht.be/help-oekraïne,  

www.facebook.com/gemeentebrecht, 

0800 16 003, crisis@brecht.be

Eind februari vlucht Viktoriia met haar familie maar zonder haar  
verloofde uit Oekraïne naar Brecht. Op 28 februari komt ze toe bij Rita  
in Sint-Job-in-‘t-Goor.

Viktoriia vertelt: “Rita was een tijd 
geleden op vakantie in Oekraïne 
en verbleef daar bij ons. Toen ze 
hoorde van de oorlog, belde ze 
ons zelf op om ons aan te bieden 
tijdelijk bij haar in te trekken. Mijn 
verloofde moest als man jammer 
genoeg in Oekraïne blijven, ook 
heel wat familieleden zijn nog daar. 

We hebben gelukkig wel nog veel 
contact met elkaar.”

Om de tientallen Oekraïners in 
onze gemeente de hulp te kunnen 
bieden die ze nodig hebben, deden 
we een oproep naar vrijwillige 
tolken. Viktoriia reageerde snel. 
“Ik werkte als leerkracht Engels in 

Oekraïne. Ik heb me snel kandidaat 
gesteld omdat ik tijd had nu ik niet 
kan werken. Ik weet bovendien 
hoeveel Oekraïners geen enkele 
andere taal spreken. Ik ervaar zelf 
hoe moeilijk het is om in een totaal 
nieuwe omgeving en cultuur terecht 
te komen, maar ik kan me wél 
verstaanbaar maken. Daarom help ik 
de andere Oekraïners graag, hopelijk 
voelen ze zich zo snel een beetje 
thuis in Brecht.”

Viktoriia vluchtte 
zelf en zet zich in 
als tolk
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VORMINGSAANBOD 
opvoedingswinkel
De opvoedingswinkel is een plek waar je 
terecht kan, met kleine of grote vragen 
over de opvoeding van kinderen en 
jongeren. Vanuit Brecht kan je terecht in 
de Opvoedingswinkel van Zoersel of van 
Brasschaat.

Hieronder vind je een overzicht van het 
gratis vormings- en groepsaanbod van de 
Opvoedingswinkel voor het voorjaar 2022. 

• 21/04/2022 Brasschaat     
Het construct van de wildernis,  
over ADHD

• 25/04/2022 Kapellen    
Pubers praten niet, ze luisteren ook niet 

• 27/04/2022 Zoersel         
Als leren pijn doet 

• 04/05/2022 Brecht   
Ben ik dan een slechte mama? 

• 16/05/2022 Schoten         
Slaap bij kinderen van 0-5 jaar 

• 18/05/2022 Wijnegem         
Zo krijg je een zelfzekere tiener 

• 19/05/2022 Merksplas         
Mediawijs opvoeden 

INFO
Opvoedingswinkel,  

www.opvoedingswinkelbrasschaat.be

Participatie FIETSSTRATEN
Kapelweg, Toekomstlaan, Alfons De Clerckstraat,  
Edith Cavelllaan en Rode Kruislaan

Om het verkeer veiliger te laten verlopen, worden er in onze 
gemeente regelmatig nieuwe maatregelen ingevoerd. Zo werd de 
Toekomstlaan in Sint-Job-in-‘t-Goor vorig jaar een schoolstraat. 
In het voorjaar van 2021 werden een aantal fietsstraten als 
proefmaatregel ingericht in de Kapelweg, Toekomstlaan, Alfons De 
Clerckstraat, Edith Cavelllaan en Rode Kruislaan. 

Proefopstelling
Omdat deze mobiliteitsaanpassingen soms niet het effect hebben 
dat we voor ogen hadden, wordt er telkens gewerkt met een 
proefopstelling. Ook in bovenstaande straten werden bewoners, 
de school, omwonenden, ouders van schoolgaande kinderen… 
gevraagd hun mening te geven over de wijzigingen. Dit kon telkens 
zowel digitaal via de website als via een papieren formulier dat 
gedeponeerd mocht worden in de gemeentelijke ‘feedbackbus’ ter 
plaatse.

Definitieve fietsstraat
Na het samenvoegen van de digitale en papieren feedback bleek 
dat de proefopstelling in dit project door de grote meerderheid werd 
ervaren als een verbetering voor de verkeersveiligheid (112 inwoners 
waren voor de invoering van een fietsstraat en 10 inwoners tegen). 
Deze straten worden dan ook definitief een fietsstraat. Er kwam als 
aandachtspunt ook vaak naar voren dat fietsstraten nog te nieuw 
zijn en de mensen niet weten welke regelgeving er verbonden is aan 
de fietsstraten. Daarom plaatsen we infoborden in deze straten.

Regels in een fietsstraat
In een fietsstraat is de fiets koning. Dat wil zeggen dat fietsers 
de helft van de rijbaan mogen innemen en dat motorvoertuigen 
(wagens, motors …) hen niet mogen inhalen. Bovendien bedraagt 
de maximum snelheid steeds 30 km/uur. Een fietsstraat herken je 
aan de officiële verkeersborden bij het begin en einde van de straat. 
Een opmerking die regelmatig terugkwam uit de bevraging was om 
controles te laten uitvoeren door de politie in deze fietsstraten. Dit 
geven we dan ook door aan Politie Voorkempen.

BEKNOPT           
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Nieuwe paspoorten
Vanaf 7 februari werden de Belgische paspoorten in een nieuw kleedje gestoken. De nieuwe versie is nog veiliger 
dankzij moderne beveiligings- en personaliseringstechnieken. Het paspoort zal ook meteen herkenbaar zijn dankzij 
een origineel ontwerp, een eerbetoon aan onze stripfiguren. 

In het paspoort is vooraan bijvoorbeeld de bekende raket van Kuifje te vinden. Er zijn ook afbeeldingen van de 
reeksen van Suske en Wiske, de Kiekeboes, Lucky Luke, De Smurfen, Robbedoes en nog andere. 

OP REIS? Vraag je Kids-ID en reispas op tijd aan
Reis je dit jaar naar het buitenland? Kijk dan eerst even op www.diplomatie.belgium.be met welke 
coronamaatregelen je nog rekening moet houden in het land van bestemming. Controleer ook nu reeds de 
geldigheidsdatum van je identiteits- en reisdocumenten. Voor sommige landen moeten deze documenten nog 3 of 
6 maanden geldig zijn vanaf de datum van inreis.

Kids-ID
Kinderen jonger dan 12 jaar 
hebben een kids-ID nodig om 
te reizen binnen de Europese 
Unie en in enkele andere landen.  
Vraag deze kaart tijdig aan want 
de leveringstermijn kan oplopen 
tot 3 weken. De aanvraag moet 
gebeuren door één van de ouders 
in aanwezigheid van je kind. Breng 
een recente pasfoto in kleur met 
witte achtergrond mee. Als je kind 
reeds een kids-ID heeft, kijk dan 
na of deze nog geldig is, want de 
geldigheidtermijn is slechts 3 jaar. 

Reispas
Voor een reis buiten de Europese 
Unie heb je voor jezelf en voor je 
kinderen misschien een reispas 
nodig. Vraag deze minstens twee 
weken op voorhand aan. Tot de 
leeftijd van 18 jaar moet het kind 
samen met één van de ouders 
aanwezig zijn. Breng een recente 
pasfoto mee en eventueel je oude 
reispas. 

Ouderlijke toestemming
Als een minderjarige zonder de  
ouders naar het buitenland reist, 
is het raadzaam om een ouderlijke 
toestemming mee te geven. Als ouder  
kan je deze toestemming volledig 
digitaal bekomen via het e-loket van 
onze website www.brecht.be,  

selecteer “Attest reistoelating 
minderjarig kind”. De ouder kan ook 
naar de dienst burgerzaken komen 
om de reistoelating aan te vragen. 
Hiervoor is geen afspraak nodig.

Mooie pasfoto?
Breng steeds een recente pasfoto  
mee als je een nieuwe identiteits-
kaart, kids-ID of paspoort aanvraagt. 
Om een betere controle van 
identiteits- en reisdocumenten 
mogelijk te maken moet de pasfoto 
voldoen aan de zogenaamde ICAO-
normen. De pasfoto, in kleur en niet 
ouder dan 6 maanden, moet een 
lichte effen achtergrond hebben, de 
gelaatsuitdrukking moet neutraal 
zijn en de mond moet gesloten zijn. 
Tevens moet je op de foto recht 
vooruit kijken. Als je een bril draagt, 
moeten je ogen volledig zichtbaar 
zijn. Je foto moet dus niet per se 
mooi zijn, ze moet in eerste instantie 

wel goedgelijkend en ICAO-conform 
zijn.

Rijbewijs
Als je in het buitenland een auto wil 
huren, moet je voor sommige landen 
een internationaal rijbewijs hebben. 

Meer info over reisdocumenten 
vind je op www.diplomatie.belgium.
be of www.ibz.rrn.fgov.be (rubriek 
identiteitsdocumenten).

Voor de aanvraag van de 
documenten maak je een afspraak 
op www.brecht.be of op nummer 
0800 3 2960. 

INFO
Dienst bevolking gemeentehuis Brecht 

03 203 20 81 of dienst burgerzaken 

Sint-Job-in-‘t-Goor 03 203 20 71.

    



Terugblik op  
1 jaar coronavaccinaties  

in ELZ Voorkempen
23 februari 2021, het was zover: de eerste coronavaccins werden toegediend in ons vaccinatiecentrum in het 

Provinciaal Vormingscentrum Malle. De zorgverleners uit onze Eerstelijnszone waren eerst aan de beurt. 
Ondertussen weeral meer dan een jaar geleden. Tijd om even terug te kijken met cijfers.

Start vaccinatie in ELZ Voorkempen
Met een klein hartje startten de eerstelijnszone de 
eerste vaccinatieshift op 23 februari 2021. 72 vaccins 
werden er toen toegediend. Dag op dag een jaar later 
op 23 februari 2022 presteren ze tijdens dezelfde 
shift 1.424 toegediende vaccins. Ondertussen zijn er 
250.485 geregistreerde vaccins in vaccinatiecentrum 
Voorkempen.  

Drukke dagen
De drukste dag met vaccineren van 09.00 tot 22.00 uur 
was 13 juli 2021 met 2.940 toegediende vaccins.  
De drukste dag van 09.00 tot 18.00 uur was 29 
december 2021 met 2.580 toegediende vaccins. Tijdens 
deze dag werden er ruim 1.500 vaccins toegediend op  
een shift van 4 uur.

16
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  Uitnodigingen versturen

In de initiële campagne werden er 99.646 uitnodigingen 
verstuurd naar burgers om hun vaccinaties te 
plannen in vaccinatiecentrum Voorkempen. Voor de 
boostercampagne werden er 89.088 uitnodigingen 
verstuurd. En voor de laatste campagne van booster voor 
mensen met een verlaagde immuniteit werden er 3.670 
uitnodigingen verstuurd.

  Soorten vaccins

Vijf verschillende types vaccin werden er toegediend in 
vaccinatiecentrum Voorkempen: Pfizer, Astrazeneca, 
J&J, Moderna en Pfizer Pediatric. In de initiële campagne 
werden deze vaccins toegediend: 

• 130.299 Pfizer
• 27.799 Astrazeneca
• 4.784 J&J 

Hierbij kwamen de voorbije maanden nog 7.624 Pfizer 
Pediatric bij voor de populatie 5-11 jarigen. Voor de 
boostercampagne werden er 49.621 Pfizer vaccins 
toegediend en 30.317 van het type Moderna.

  Talrijke vrijwilligers

Sinds de opstart een jaar geleden zijn er 406 
medewerkers actief in het vaccinatiecentrum 
Voorkempen. Hiervan zijn er 301 op vrijwillige basis.  
Er waren 210 openingsdagen, goed voor 345  
vaccinatieshiften van 4 uur. De medewerkers waren  
goed voor in totaal 14.306 werkshiften of 57.224 
gepresteerde uren.

  Call Center

In het call center waren er 324 openingsdagen, het team 
van 22 vrijwilligers in het call center was goed voor 
2.061 shiften. In de drukste periode waren 8 call center 
medewerkers gelijktijdig actief. In totaal zijn er  91.666  
telefoongesprekken geweest, 71.385 inkomende, 20.281 
uitgaande gesprekken. In de drukste maand juni 2021 
zijn er 13.051 gesprekken geweest. De drukste maand 
van inkomende oproepen was december 2021 met 9.277 
gesprekken, de drukste maand met uitgaande oproepen 
was juni 2021 met 4.120 gesprekken.

  Vaccinatiegraad

Dit alles weerspiegelt zich in de vaccinatiegraden van 
ELZ Voorkempen. Voor de initiële campagne is er een 
vaccinatiegraad van 88,18% volledig gevaccineerd 
(97.620 / 110.704). Voor de 5-11 jarigen is dit 45% 
(3.519) volledig gevaccineerd, 12-17 jarigen 92,41 %  
(6.645) volledig gevaccineerd. In de volwassen bevolking 
van 18-64 jarigen is dit 94,47% (61.532) volledig 
gevaccineerd. En bij de 65+ burgers is dit 97,06%  
(25.916) volledig gevaccineerd. 

Voor de boostercampagne zijn reeds 29,66% (2.133) 
van de 12-17 jarigen in onze zone hun vaccin vrijwillig 
komen halen. Bij de 18-64 jarigen zijn 86,89% (56.597) 
hun boosterprik na uitnodiging komen halen. Voor de 
ouderen 65+ is dit 93,66% (25.006).

Met al deze gegevens samen, kan het vaccinatieteam 
van onze eerstelijnszone van een geslaagde campagne 
spreken.

EERSTE VACCINATIES in Brecht
Alle bewoners van wzc Sint-Maria kregen een coronavaccin! 
Jos was de eerste en was net als de andere bewoners 
opgelucht en blij. Met deze vaccinaties in de Brechtse 
woonzorgcentra was de eerste fase van het vaccinatieplan 
opgestart.

10 
JAN
2021
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Bij de hulpdiensten kwamen tijdens storm Eunice 
honderden meldingen binnen. Ook de technische 
diensten van de gemeente hadden na de storm hun 
handen vol met het opruimen van omgewaaide 
bomen en afgebroken takken. 

De gemeente moest de nieuwjaarsdrink Brecht Borrelt in 
januari 2021 en 2022 nog uitstellen. Eind februari konden 
we toch bij elkaar komen en alsnog klinken op 2022. De 
parking van OC ’t Centrum stroomde vol met meer dan 
1000 inwoners.

Onder een stralende zon en met de muziek van SHAKE op 
de achtergrond kregen de inwoners een vroeg lentegevoel 
terwijl ze genoten van een lokaal biertje, cava, glühwein, 
chocomelk of andere lekkernij. 

Volgend jaar strijkt Brecht Borrelt neer in deelgemeente 
Sint-Job-in-‘t-Goor.

27 
FEB
2022

Net gemist
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De gebouwen van de gemeentemagazijnen in Brecht zijn 
verouderd en scoren slecht op het vlak van duurzaamheid. 
Daarom werd beslist om een nieuw magazijn op te trekken 
op het bedrijventerrein in Klein Veerle. De werken zijn 
volop bezig en de technische diensten zullen voorjaar 
2023 verhuizen naar de nieuwe locatie.

MAA
2022

MAA
2022

Het thema van de Jeugdboekenmaand in maart 2022 
was ‘Helden en Schurken’. Kinderen konden deelnemen 
aan een leuke speurtocht in de bibliotheek en haar 
filialen. Ook kinderen uit Brechtse scholen kwamen 
kennismaken met de helden en schurken uit de bib.
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Quiz van de Jeugdraad

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert 
de jeugdraad een quiz voor jong en oud 
waar alle thema’s aan bod komen. Na 
2 jaar een digitale quiz georganiseerd 
te hebben, kan het dit jaar opnieuw live 
doorgaan! 

DATUM vr. 01/04/22

UUR om 19.30 uur

PRIJS ¤ 15,00 (max. 6 personen)

LOCATIE  gc Jan vander Noot, Mudeusstraat 9

INFO Jeugdraad Brecht, fb jeugdraad

Speelplein  
paasvakantie 

Ook deze paasvakantie doet de 
jeugddienst er alles aan om van het 
speelplein een plek te maken waar alle 
kinderen zich thuis voelen en waar 
ze naar hartenlust kunnen ‘ravotten’! 
Onze animatoren bereiden gevarieerde 
activiteiten voor waaruit onze kinderen 
kunnen kiezen. Deze activiteiten worden 
afgewisseld met vrij spel, waarbij er 
steeds animatoren aanwezig zijn om 
de kinderen materiaal en spontane 
speelimpulsen te bieden.
De gemeente voorziet voor en na-opvang 
vanaf 07.30 tot 09.00 uur en van 16.00 
tot 18.00 uur. Je hoeft hier niet apart voor 
in te schrijven. 

DATUM ma. 04/04/22 tot vr. 15/04/22

UUR ma. tot vr. van 09.00 tot 16.00 uur

PRIJS ¤ 3,00 (inschrijven verplicht)

LOCATIE KLJ Sint-Lenaarts, Houtstraat 4 
Kristus Koning Instituut, Bethaniënlei 5

INFO Jeugddienst, www.brecht.be/speelkriebels

Voordracht -  
Wij gaan naar Amerika 

Tussen 1850 en 1930 trokken meer 
dan 150.000 landgenoten naar de VS 
en Canada. Waarom naar de Nieuwe 
Wereld? Hoe verliep de reis en hoe verging 
het hen in het zogenaamde Beloofde 
Land? Voordracht door Dirk Musschoot.

DATUM ma. 04/04/22

UUR om 19.30 uur

PRIJS ¤ 10,00

LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudeusstraat 9

INFO Neos Groot Brecht, 0478 55 62 49 of 
brecht@neosclub.be

Gezondheidswandeling

Wandeling van maximum 3 kilometer.

DATUM wo. 06/04/22

UUR van 14.00 tot 16.00 uur

LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11

INFO Wandelclub Het Sluisken, 03 330 11 21

Kermis Brecht

Brechtse kermis met maandag ook een 
jaarmarkt.

DATUM zo. 17/04, ma. 18/04

UUR zo. van 14.00 tot 22.00 uur 
ma. van 10.00 tot 20.00 uur

LOCATIE Schoolstraat, Schoolplein

INFO Dienst lokale economie, 03 203 21 29  
of sabine.vaneester@brecht.be

Start 2 Run

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Start 
met lopen en probeer aan 5 kilometer 
te geraken tegen het einde van de 
lessenreeks. In 10 lessen word je door 
een ervaren lesgever begeleid om jouw 
conditie langzaam en gecontroleerd op te 
bouwen.

DATUM Start di. 19/04/22

UUR om 20.00 uur

PRIJS ¤ 32,00 (10 lessen)

LOCATIE Gemeentepark Brecht

INFO Sportdienst, 03 203 22 10 of  
www.ticketgang.be/tickets/brecht

IN BRECHT

Brechtse  
Pasenmarkt

Goed nieuws voor iedereen die 
al zo hard heeft afgezien met die 
verschrikkelijke knaldrang... . Ze is 
bijna in zicht... De Pasenmarkt!! Op 
Paasmaandag is iedereen welkom in 
Brecht city.
Deze traditie moet je gewoon 
beleven! Een evenement, waar 
voor iedereen wel iets te zien 
is. Kraampjes van plaatselijke 
winkeliers en verenigingen versieren 
het straatbeeld.
Tal van optredens en animatie 
vrolijken alles op. Rommelen kun je 
doen op de Brechtse Vinted. En een 
mini autosalon staat te blinken op 
de Brechtse stoep, naast een straat 
van knappe machinerie die door 
ondernemers tentoongesteld zal 
worden.De honger en dorst die je 
hiervan gaat krijgen, zal gemakkelijk 
gelest kunnen worden op iedere hoek 
van de straat.
We zien jullie daar!

UUR van 09.00 tot 14.00 uur

LOCATIE Biest, Gemeenteplaats, 
Mudaeusstraat, Lessiusstraat, 
Schoolstraat, Schoolplein

INFO Unizo Brecht, 0477 76 42 91 of 
christine_vr@telenet.be

18 
APR

maandag
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-Buitenspeeldag

Heb jij woensdag 20 april 2022 al aangeduid op je kalender? Nee? Ga dat dan nu maar 
doen, want het is dan… Buitenspeeldag 2022! We hebben zelf ook wat wilde plannen, 
en daar vertellen we je graag al wat over.
Op de Gemeenteplaats in Brecht zullen er rond het Kempuseum een springkasteel en 
heel wat volksspelen voorzien worden waarmee jong en oud zich volop kan uitleven. 
Op 6 andere locaties, verspreid doorheen de 3 deelgemeenten, voorziet de gemeente een 
spelpakket, bestaande uit een springkasteel en een koffer vol spelmateriaal. Voor dit 
concept kon je inschrijven met je gebuurte. Benieuwd naar de locaties? Je vindt ze terug 
op www.brecht.be/buitenspeeldag.

DATUM wo. 20/04/22

UUR van 13.00 tot 17.00 uur

INFO Jeugddienst,  
www.brecht.be/buitenspeeldag

Die Verdammte  
Spielerei -Seniorie de  
Spielerei 

Het leven gaat snel, de vergrijzing nog 
sneller. We kunnen ons dus maar beter 
voorbereiden. De Spielerei blikt vooruit 
op de toekomst. Geen futuristische 
ruimtereizen of Star Wars-taferelen, 
maar de realiteit. Even doorspoelen 
naar 2050. Gemiddelde leeftijd van 
de spielerei: 70 jaar. Haaruitval, 
steunkousen en stoma’s. 
Vinden we wel genoeg vrouwen in het 
door ons gekozen rusthuis? Maken 
de verpleegkundigen ons wel lekkere 
pureepatatjes? Krijgen we daar wel iets 
om te drinken? Kunnen we met valse 
tanden nog wel op een saxofoon blazen? 
Waar gaat de wereld naartoe? En hoe 
zetten we de toekomst naar onze hand? 
Allemaal vragen waarop Stefaan probeert 
een antwoord te formuleren. Het is beter 
om er nu al over na te denken en er ons 
reeds in te wentelen. Want elke dag, is een 
dag dichter bij de koffietafel. Een gezellig 
samenzijn dringt zich op!

DATUM vr. 22/04/22

UUR om 20.15 uur

PRIJS ¤ 18,00 / ¤ 16,00

LOCATIE OC 't Centrum, Dorpsstraat 73

INFO Cultuurdienst, 03 203 22 10  
of www.ticketgang.be/tickets/brecht

Klimaatverstoring:  
Wat is het, wat zijn de  
gevolgen en … 

Samuel Helsen is geograaf van opleiding. In 2018 behaalde hij een Master 
in de Geografie, waar hij zich specialiseerde in de weersvoorspelling en 
klimaatwetenschap. 
Gedurende zijn opleiding en zijn doctoraat heeft Samuel veel expertise 
opgedaan over de problematiek van de klimaatverstoring, een probleem dat 
hem nauw aan het hart ligt. Na zijn studies was Samuel enkele jaren actief 
als klimaatwetenschapper aan de KU Leuven en daarna is hij als expert 
klimaat en duurzaamheid aan de slag gegaan. Momenteel werkt Samuel in 
zijn eigen gemeente Heist-op-den-Berg als klimaatexpert en is hij zelfstandig 
aan het werk als klimaatexpert/weerman, waarbij hij lezingen verzorgt over 
klimaatverandering en klimaatproblematiek. Daar legt hij wetenschappelijke 
feiten uit in begrijpbare taal voor het brede publiek. 
Samuel gaat dieper in op de oorzaken van de huidige klimaatverstoring, wat de 
gevolgen zijn van de klimaatopwarming en wat we moeten ondernemen om de 
opwarming tegen te gaan. 
In samenwerking met GROS Brecht

UUR om 20.00 uur

PRIJS ¤ 6,00

LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudeusstraat 9

INFO dienst welzijn, 03 203 21 50 of www.ticketgang.be/tickets/brecht
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Workshop Kalligrafie

Oefen je 'schoon schrift' in de bib! In 
het kader van Erfgoeddag 2022, in 
thema onderwijs, organiseert de bib 
een workshop kalligrafie. Leer een 
prachtig handschrift onder professionele 
begeleiding. Breng zelf een gom, lat en 
potlood mee!

DATUM za. 23/04/22

UUR van 09.00 tot 12.00 uur

PRIJS ¤ 5,00

LOCATIE Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9

INFO Bib Brecht,  
www.brecht.be/op-de-brechtse-koer 

Op de Brechtse koer

Keer terug naar de speelplaats! Kom naar 
de tentoonstelling in het Kempuseum 
en ontdek leuke schoolvoorwerpen 
en activiteiten uit de tijd van toen.  
Meer info op blz. 4 en 5.

DATUM za. 23/04/22

LOCATIE Kempuseum, Mudaeusstraat 2

INFO Erfgoeddienst, 0472 11 12 96,  
erfgoed@brecht.be

Kaartprijskamp slagen halen

Kom gezellig mee kaarten. 3 hoofdprijzen. 
Inschrijven vanaf 12.30 uur.

DATUM za. 23/04/22

UUR van 14.00 tot 18.00 uur

PRIJS ¤ 3,00

LOCATIE OC 't Centrum, Dorpstraat 73

INFO Jw Events, info@jwevents.be 
www.jwevents.be

Quiz

Een quiz over de algemene kennis. Kom 
samen genieten van een leuke avond. 
Quizmaster: Guy Stoffelen

DATUM za. 23/04/22

UUR om 20.00 uur

PRIJS ¤ 15,00 (per ploeg - max. 6 personen)

LOCATIE OC 't Centrum, Dorpstraat 73

INFO Jw Events, info@jwevents.be 
www.jwevents.be

Rondje Hoogstraten

Hoogstraten is alom bekend voor zijn 
aardbeien en groentenveiling. Omdat 
het zeer landelijk gelegen is kan je er ook 
mooie ontspannende fietstochten maken. 
Een rondje Hoogstraten van +_ 40 km. 

DATUM zo. 24/04/22

UUR om 13.30 uur

PRIJS ¤ 1,50

LOCATIE Samenkomst OC 't Centrum, 
Dorpsstraat 73

INFO Pasar Sint-Lenaarts, 03 313 75 07 of 
hofmans.gert@telenet.be

Training: OO10-stress voor 
ouders met tieners

Een tiener opvoeden is niet altijd 
makkelijk. Meer dan eens word je geduld 
op de proef gesteld. Is praten met je 
tiener soms moeilijk? Raak je de controle 
wel eens kwijt? Dan is OO10-stress er 
voor jou. We bespreken tienergedrag en 
de invloed van stress in de opvoeding. 
We doen actieve oefeningen die je 
helpen om stress beter te beheersen. Je 
werkt aan zelfreflectie, zelfvertrouwen, 
zelfbeheersing en daadkracht. De training 
is gratis. De reeks bestaat uit 5 lessen die 
elkaar opvolgen. Wees daarom bij elke 
training aanwezig.

DATUM ma. 25/04, 02/05, 09/05, 16/05 en 
23/05

UUR van 19.30 tot 21.30 uur

LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9

INFO Dienst welzijn, 03 203 21 50,  
kris.vandijck@brecht.be 

Rookie Comedy

Eindelijk: een comedyvoorstelling 
voor kinderen van 10-14 jaar én hun 
(groot)ouders! 
Peter mag een weekendje babysitten 
op de tieners van een goede vriend. 
Als jonge dertiger heeft hij er alle 
vertrouwen in dat hij snel goed zal 
scoren bij Lieke en Daan. Maar al 
snel ontdekt hij dat hun leefwereld 
mijlenver staat van de zijne en 
dat hij absoluut niet mee is met 
Fortnite, TikTok, sms-afkortingen of 
Instagramwaardige outfits… Toch 
geeft Peter niet op en probeert hij op 
zijn geheel eigen manier connectie te 
maken met de twee tieners. 
Rookie Comedy brengt de allereerste 
comedyvoorstelling ooit voor elk 
gezin met tieners (tot 14 jaar). 
Doorspekt met humor uit zeer 
herkenbare situaties voor jong én 
oud, afgewisseld met grappige liedjes 
zoals de hit ‘Ik mag mijn zusje niet 
meer slaan en de opvolger ‘Ik mag 
niet meer bijten in mijn broer’. 
Peter Hens is bekend van ‘Voor de 
Leeuwen’ en ‘Belgium’s Got Talent’ en 
heeft al jarenlang (podium)ervaring 
opgedaan als (jongeren)entertainer. 
Volgens Gazet Van Antwerpen schuilt 
er een beetje Nonkel Bob in hem.

UUR om 19.00 uur

PRIJS € 10,00

LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9

INFO Cultuurdienst, 03 203 22 10  
of www.ticketgang.be/tickets/brecht
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Jeugdwedstrijden  
wielrennen
Jeugdwedstrijden wielrennen voor 
Miniemen en Aspiranten (Cycling 
Vlaanderen).

DATUM zo. 01/05/22

UUR vanaf 12.30 uu

LOCATIE Gemeenteplaats Brecht

INFO Wacteam, www.wacteam.be

Ruitertornooi
Ruiterwedstrijd door LRV Overbroek.

DATUM zo. 01/05/22

UUR vanaf 07.00 uur

PRIJS ¤ 4,00

LOCATIE Terrein, Brasschaatbaan 10

INFO LRV Overbroek

Ben ik dan een slechte 
mama?
Ben ik dan een slechte mama? is een 
persoonlijk verhaal dat voor veel 
mama’s en papa’s erg herkenbaar zal 
klinken, want er zijn ontzettend veel 
stoere prinsen en schattige prinsessen 
die net ietsje anders functioneren dan 
wat men zo graag ‘het gemiddelde’ 
noemt. Patsy schrijft zonder gêne 
en met respect voor zij die harder 
moeten werken om hun mooiste leven 
te leiden. In jullie gezelschap vertelt 
ze over de moeilijke jaren die we zijn 
door gesparteld. En vooral hoe ze dat 
gedaan hebben. Een lezing hoeft geen 
éénrichtingsverkeer te zijn. Interactief 
en inspirerend? Een gezellig onderonsje? 
Graag! Begeleiding: Patsy Kerkhofs, 
Attitude en Mindset (advies, begeleiding 
en opleiding)

DATUM wo. 04/05/22

UUR van 20.00 tot 22.00 uur

LOCATIE gc Jan vander Noot,  
Mudaeusstraat 9

INFO Opvoedingswinkel,  
03 633 99 05 of 03/633 99 05

A New Wave of Jazz
Het door Dirk Serries opgerichte A 
NEW WAVE OF JAZZ label fungeert 
als een bibliotheek voor creativiteit, 
muziek gedestilleerd uit vrije 
improvisatie, free jazz, de minimale 
hedendaagse akoestische muziek en 
avant-garde. Muziek die ook juist het 
live gebeuren broodnodig heeft om 
zichzelf te ontplooien en ontstaan. 
De live setting, zoals de kapel Oude 
Klooster die kent, leent zich perfect 
tot het organiseren van kleinschalige 
concerten voor een bewust kiezend en 
kleiner publiek. Deze kleinschaligheid 
en de eigenzinnige akoestiek geeft ook 
de ruimte om deze muziek volledig 
akoestisch te benaderen. Voor deze 
gelegenheid brengt Dirk een mooie 
groep van generaties samen : Belgisch 
freejazz veteraan Patrick De Groote, 
Tom Malmendier op percussie, 
Française en experimentaliste Emilie 
Škrijelj op accordeon, de uitzonderlijke 
Belgische pianiste Martina Verhoeven 
ditmaal op contrabas en één van de 
belangrijkste ‘jongere’ saxofonisten uit 
de UK Colin Webster op alto sax.

DATUM do. 05/05/22

UUR om 20.15 uur

PRIJS ¤ 5,00

LOCATIE Kapel Oude Klooster,  
Gasthuisstraat 42

INFO Cultuurdienst, 03 203 22 10  
of www.ticketgang.be/tickets/brecht
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Al wandelend de lente in

HerstelAcademie SaRA staat open 
voor iedereen die direct of indirect met 
psychische kwetsbaarheid te maken 
heeft. We denken aan patiënten/cliënten, 
mantelzorgers, vrienden en familie, 
hulpverleners, maar evenzeer ook 
geïnteresseerden uit de buurt of de lokale 
gemeenschap.
We staan aan het begin van de lente. 
De natuur komt weer tot leven. We 
wandelen doorheen deze natuur en 
nemen het nieuwe leven in ons op. We 
staan ook stil bij wat jou tot leven brengt, 
wat jou energie geeft. Dit alles door 
ervaringsgerichte oefeningen te doen 
tijdens het wandelen. 

DATUM wo. 27/04 en 04/05

UUR van 14.30 tot 16.30 uur

PRIJS ¤ 10,00

LOCATIE Natuurreservaat Kooldries-Hoofsweer

INFO HerstelAcademie SaRA ,  
www.herstelacademie.be

Tabletcafé

Elke laatste vrijdag van de maand 
staan vrijwilligers klaar om al je vragen 
over je tablet, laptop of smartphone te 
beantwoorden.

DATUM vr. 29/04/22

UUR van 10.00 tot 12.00 uur

LOCATIE Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor,  
Kerklei 2

INFO Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80  
of bibbrecht@brecht.be

Deadline UiT-kalender mei: vrijdag 8 april 2022
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“Elk voorjaar is er wel een 
stormdag, maar storm 
Eunice was wel heel heftig”

De brandweer van Brecht had in februari de handen vol aan de stormen Eunice en Franklin.  
De brandweerlieden waren uren aan het werk om de stormschade te herstellen. Het ging vooral om  

omgewaaide bomen, afgebroken takken, bomen die dreigden om te vallen en losgeraakte dakpannen.  
Dat laatste is eigenlijk geen taak van de brandweer, het beveiligen van daken wel.  
We vragen brandweerman Luc Fransen naar zijn ervaringen in die drukke dagen. 

230 meldingen op 2 dagen
Talloze meldingen over stormschade 
stroomden op korte tijd binnen. 
Vooral tijdens storm Eunice was het 
zeer druk volgens brandweerman 
Luc Fransen: “Normaalgezien krijgen 
we gemiddeld 5 meldingen per week 
binnen, tijdens de storm waren dat 
er 230 op twee dagen”. In Brecht 
ging het enkel om materiële schade. 
“Er zijn in ons gebied gelukkig geen 
mensen gewond geraakt”, zegt Luc.

Beter materiaal
Luc is al sinds 1988 vrijwillig 
brandweerman en vanaf 1996 is het 
zijn beroep. “Deze storm was de 
zwaarste sinds 1990, ook die storm 
veroorzaakte veel schade. Het grote 
verschil met de storm meer dan 20 
jaar geleden is dat ons materiaal nu 
veel beter is uitgerust.” 

Verloop storm
“We kregen vrijdagnamiddag onze 
eerste oproep en werkten door 
tot maandagavond”, zegt Luc. "Er 
zijn op drie dagen meer dan 50 
collega’s opgeroepen. Op zo’n drukke 
momenten staan we immers ook 
nog klaar voor andere interventies 
die binnenkomen. Aangezien we bij 

een zware storm niet alles tegelijk 
kunnen aanpakken, rangschikken we 
de oproepen volgens prioriteit.”

Nuttige tip
Tijdens de storm stonden de 
telefoons van de brandweerzones 
roodgloeiend. “Blijkbaar weet nog  
niet iedereen dat ze ook een melding  
kunnen maken via ons e-loket 
(www.brandweerzonerand.be 
- stormschade aanklikken). We 
proberen zoveel mogelijk in te 
zetten op het digitaal doorgeven van 
meldingen. Als de melding via het 
e-loket binnenkomt, is het voor ons 
gemakkelijker om snel te handelen. 
Je kan via het e-loket heel wat 
informatie invullen die ons 

vaak de tijd bespaart om ter plekke 
te gaan en de schade dan pas in te 
schatten. De meldingen die via ons 
computersysteem binnenkomen, 
geven ons sneller een duidelijk 
beeld.”

Grote rampen
De laatste jaren zijn er in Brecht 
verschillende grote rampen 
geweest. Denk maar aan de brand 
op het militair domein, grote 
fabrieksbranden, wateroverlast en nu 
ook de zware storm. “Dit zijn voor de 
brandweer verschillende taken. Een 
brand blussen is fysiek het zwaarst, 
bij een storm moeten we vooral 
veel rondrijden en bij wateroverlast 
moeten we vooral geduld hebben.”

BRECHTENAAR IN
 BEELD

De nieuwe ladderwagen heeft  
bij de storm al goed dienst gedaan.


