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Nieuw: vrijetijdsbrochure 
bundelt alle activiteiten
Nieuwe vrijetijdsbrochure in de brievenbus
Deze maand ontvang jij als inwoner van Brecht een 
brochure in de brievenbus met alle activiteiten die 
onze dienst vrije tijd organiseert: verwendag in de bib, 
sportieve lessenreeksen, comedy-voorstelling, dag van 
de jeugdbeweging en het toeristisch aanbod. Kortom, 
voor ieder wat wils om zich de komende maanden te 
ontspannen. Hou de brochure goed bij, want daarin 
staan de activiteiten opgelijst tot en met 8 januari 2023. 
De culturele voorstellingen, die plaatsvinden in OC ’t 
Centrum, vind je er al voor het hele seizoen (tot zomer 
2024) in terug .

Start ticketverkoop cultuur
Voor de culturele voorstellingen is er dit jaar terug een 
moment waarop de ticketverkoop voor 2022-2023 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). Ze 
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
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. 
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Swap 
voor tieners

Heb jij deze zomer echt geen zin om binnen te zitten? Hou jij van spanning en avontuur?  
Bekijk dan ons volledige aanbod aan jeugdactiviteiten voor de zomer. Meer info over prijzen, vervoer en timing? 
Surf naar: https://www.brecht.be/swap.

7 juli: Paintball
Pak aan? Helm op? Geweer geladen? 
Dan ben je helemaal klaar voor 
een onvergetelijke dag in Red Fox 
Paintball! Speel zotte spelletjes 
terwijl je met verfkogels op elkaar 
probeert te schieten. Kan jij alle 
kogels ontwijken? 

14 juli: Splesj
Ga voor één dag helemaal los in het 
allergrootste waterspeelpark van 
Europa. Geniet van de spectaculaire 
glijbanen, de zotte airtrampoline en 
de grote speeltuin waar je helemaal 
los kan gaan. 

28 juli: Walibi
In Walibi Belgium is er voor elk 
wat wils. Ben jij een echte durver, 
een waterrat of toch eerder voor 
de rustige attracties? Het kan 
allemaal tijdens een dagje uit in dit 
wervelende pretpark!

4 augustus: Lilse Bergen
Kom genieten van een dag vol 
natuur en avontuur tijdens een 
uitstap naar de Lilse Bergen. Met een 
grote zwemvijver, waterglijbanen en 
een speeltuin is de Lilse Bergen een 
echt speelparadijs. 

11 augustus: Trampolinepark  
Level Up
Kan je maar niet genoeg krijgen van 
een trampoline en ben jij echt niet 
bang van hoogtes? Schrijf je dan snel 
in voor onze uitstap en beleef een 
geweldige dag in het trampolinepark 
Level Up! In 9 verschillende area’s 
kan je je helemaal uitleven en doe je 
zelf wat jij wil!

18 augustus: Efteling
Maak je klaar voor de Wereld 
vol Wonderen. Hou jij van de 
spanning van een achtbaan zoals 
Joris en de Draak? Of toch liever 
de mooie sprookjeswereld van 
de Droomvlucht? Laat je je liever 
meeslepen naar de middeleeuwen 
met de wervelende show Ravelijn? 
Doe het gewoon allemaal en nog 
veel meer op een uitstap naar de 
Efteling.

25 augustus: Hoboken Skatepark
Ben jij een echte skater? Kan jij maar 
niet genoeg krijgen van je skateboard 
en ben jij constant nieuwe kunstjes 
aan het oefenen? Dan is een dagje in 
dit skatepark helemaal iets voor jou! 

INFO:  jeugddienst,  

jeugddienst@brecht.be  

of 03 203 22 19

Nieuws van de jeugddienst
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SPEELKRIEBELS
Van maandag 4 juli tot en met vrijdag 26 augustus 2022 kunnen 
alle kinderen van geboortejaar 2009 tot 2016 gaan spelen op 
speelplein speelkriebels! 

Locatie? 
• Sint-Job-in-’t-Goor: Kristus Koning, Bethaniëlei 5 (ingang Zuid 2);
• Sint-Lenaarts: KLJ Sint-Lenaarts, Houtstraat 4E.

Openingsuren?
• Van 09.00 tot 16.00 uur;
• gratis voor- en na-opvang van 07.30 tot 09.00 uur en van 

16.00 tot 18.00 uur (niet apart inschrijven);
• opgelet: er is geen werking op 11 juli, 21 juli en 15 augustus.

Voor wie?
• geboortejaar 2009 - 2016

Inschrijving kan via https://brecht.ticketgang.eu

INFO:  jeugddienst, jeugddienst@brecht.be of 03 203 22 19

Kampen
Nog op zoek naar een weekje pret 
tijdens de zomervakantie? Neem 
dan zeker een kijkje naar het 
kampaanbod van de zomer. Op zoek 
naar meer? Surf dan naar https://
www.brecht.be/jeugdactiviteiten, 
daar vind je nog heel wat meer 
inspiratie!

8-12 augustus: Skate & Stuntkamp
Heb je genoeg van binnen te zitten? 
Dan is dit Skate en Stuntkamp 
helemaal iets voor jou! Met zowel 
binnen- als buitenactiviteiten word 
je helemaal ondergedompeld in 
de wereld van skateboarden en 
stuntsteppen. Aan het einde van de 
week kun je al nieuwe coole tricks 
showen in een spannende skatebattle.

Locatie: Sporthal de Ring – 
Ambachtslaan 7

18-22 juli: Robot & Techniekkamp
Wie niet genoeg krijgt van techniek, 
kan naar het Robot & Techniekkamp 
gaan. Tijdens dit kamp leer je 
een eigen robot bouwen en 
programmeren, kan je met drones 
vliegen, maak je een elektrisch 
voertuig en nog veel meer!

Locatie: gc Jan vander Noot – 
Mudaeusstraat 9

Inschrijven voor deze kampen kan je 
https://brecht.ticketgang.eu 

INFO:  jeugddienst,  

jeugddienst@brecht.be of 03 203 22 19

T-DAY

Ben jij tussen 11 en 16 jaar? Kom dan naar het enige echte 
tienerfestival T-day. Er zijn tal  van workshops en attracties 
en ook optredens van onder andere de enige échte CAMILLE! 
Niemand die zegt wat je moet doen, jij maakt zelf je dag. En niet 
onbelangrijk: geen ouders toegestaan!

Datum: woensdag 31 augustus 2022
Locatie: Domein Diesterweg – Acacialaan 25, Kalmthout

INFO: www.t-day.be
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Maak een mooie foto en win een 
vlucht met een zweefvliegtuig

Samen met jouw gemeente geeft Kempens Landschap 
waardevolle landschappen, gebouwen en open ruimten 
een nieuwe toekomst. En dat doen we al 25 jaar. Om dat 
te vieren organiseren we een fotowedstrijd.

Wat moet je doen?
• Maak een foto van jouw favoriete Kempens  

Landschap-plekje in je regio;
• vertel ons waarom dit jouw favoriete plekje is;
• stuur de foto voor 31 augustus naar  

info@kempenslandschap.be.

En… maak kans op een vlucht met een zweefvliegtuig 
boven één van de domeinen.

INFO:  www.kempenslandschap.be 

WONINGPAS:  
jouw digitaal paspoort met 
info en attesten van de 
overheid 

Wil je je woning verkopen of verhuren of heb 
je verbouwplannen? Raadpleeg dan zeker eens 
je woningpas. In dit digitale paspoort vind je 
op één centrale plaats informatie over een 
aantal aspecten van je woning (energie, isolatie, 
bodem…) in één oogopslag en een overzicht 
van nuttige en digitaal beschikbare attesten. 
Ook andere informatie, zoals interessante 
omgevings- en bodemkaarten vind je hier terug. 

De woningpas is een initiatief van de 
Vlaamse overheid, waarbij diverse entiteiten 
samenwerken aan het beschikbaar stellen van 
hun gegevens uit databanken, met respect voor 
je privacy. Zo kan je je woninggegevens alleen 
bekijken door in te loggen met je e-ID, token of 
itsme-app. Op termijn zal de woningpas nog 
meer uitgebreid worden met meer informatie en 
attesten en zal je jouw woningpas kunnen delen 
met anderen.

INFO: https://woningpas.vlaanderen.be

Speelbabbel Brecht zoekt vrijwilligers 
De Speelbabbel is een ontmoetingsplaats voor (toekomstige)ouders, grootouders, onthaalouders... en hun kindjes 
waar er gespeeld en gebabbeld kan worden. Voor onze nieuwe locatie in Brecht, zoeken we vrijwilligers.

Onze nieuwe Speelbabbel in Brecht kan niet zonder 
vrijwilligers. Zij zorgen voor een warm onthaal, een 
tasje koffie, een koekje, een fruitje en/of een drankje. Ze 
nodigen de (groot)ouders uit om met elkaar in gesprek 
te gaan en spelen mee met de kindjes. 

Nieuwe speelbabbel zoekt nieuwe vrijwilligers
Als vrijwilliger leid jij de nieuwe Speelbabbel mee in 
goede banen door het speelgoed klaar te zetten en 
wat lekkers voor iedereen te voorzien. De nieuwe 
Speelbabbel in Brecht zal elke woensdag plaatsvinden 
in de locatie van Ferm Kinderopvang, Mudaeustraat 9 
in Brecht. We starten om 09.00 uur en eindigen om 
11.45 uur (niet in de schoolvakanties). De Speelbabbel 

is een organisatie van gemeente Brecht i.s.m. de 
Opvoedingswinkel van Zoersel (Huis van het Kind 
Voorkempen).

Heb je interesse om vrijwilliger te worden of heb je nog 
vragen? Twijfel niet om te bellen of mailen naar dienst 
welzijn, 03 203 21 50 of kris.vandijck@brecht.be 
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EEN MUZIEKOPLEIDING is gezond voor geest én lichaam
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft 3.000 onderzoeken geanalyseerd en concludeert nu officieel: het 
beleven van kunst bevordert de gezondheid en het algemene welbevinden.

Muziek maken en beluisteren helpt bij:
• de sociale ontwikkeling: leren samen spelen, samen- 

werken, je respectvol uitdrukken…;
• de cognitieve ontwikkeling: probleemoplossend 

werken, out-of-the-box denken…;
• stressreductie en –preventie;
• het stimuleren van de eigenwaarde en het 

zelfvertrouwen;
• het verminderen van sociale ongelijkheid;
• …

Twijfel dus niet en schrijf jezelf of je kind in in de 
Academie van Brecht of Sint-Job-in-‘t-Goor. De 
inschrijvingen starten op 1 juni. Inschrijven kan online of 
op afspraak op het secretariaat van de Academie.

INFO: www.samwdmerksem.be

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! 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 vervolgen we 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 partyband Level Six!

Meer info vind je op www.parkhappening-brecht.be

Van initiatief naar feestcheque  
tot 180 euro in één, twee, drie!
Heb jij zin om met straat, buurt 
of vereniging de Vlaamse 
feestdag nog gezelliger te 
maken? Vlaanderen Feest 
steunt feestelijke initiatieven die 
mensen als groep bijeenbrengen. 
Initiatieven die plaatsvinden in de 
periode van 24 tot 26 juni of van 
1 tot 11 juli, komen in aanmerking 
voor een feestcheque tot 180 
euro. Surf voor alle informatie 
naar www.vlaanderenfeest.eu en 
begin alvast te organiseren!

Parkhappening

kom op 11 juli genieten van het spektakel  
‘No Way Back’ in het Gemeentepark
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Wandeling van maximum 3 kilometer

DATUM wo. 01/06/22

UUR van 14.00 tot 16.00 uur

LOCATIE LDC Het Sluisken, Gasthuisstraat 11

CONTACT LDC Het Sluisken, 03 330 11 21

Opendag muziekacademie

Wil je een instrument proeven, dan ben je welkom 
op de opendag in de muziekacademie.

DATUM za. 04/06/22

UUR van 10.00 tot 12.30 uur

LOCATIE Muziekacademie Brecht, Gemeentepark

CONTACT Muziekacademie,  
www.samwdmerksem.be

Velt-Ecotuindagen Gewoon Buyten

In Sint-Lenaarts kan je de ecologische beleeftuin 
'Gewoon Buyten' bezoeken. In de toekomst willen 
de eigenaars, Inge en Jan, hun tuin openstellen voor 
mensen (+begeleider) met o.a. dementie om de rust 
en de kracht van het buiten zijn te ervaren. 

DATUM za. 04/06/22, zo.05/06/22, ma. 06/06/22 

UUR za. van 13.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 22.00 uur 
zo. om 13.00 uur en ma. om 17.00 uur

LOCATIE Gewoon Buyten', Laboureur 3

CONTACT VELT Noorderkempen, www.velt.nu/ecotuindagen

IN BRECHT
Gemeente brengt 
uitleenmaterialen ter plaatse 
voor verenigingen
Omdat veel verenigingen er moeilijk in slagen 
om vervoer te regelen voor groot materiaal 
uit de uitleendienst (nadarwagens, mobiele 
wastafels, wc-wagens en podium) is er nu 
de mogelijkheid dat de technische dienst het 
materiaal zelf brengt en terug komt ophalen 
bij de vereniging.

Vergoeding
Voor het leveren en terug ophalen van die 
materialen bedraagt de vervoerskost 75 euro 
voor één begonnen vrachtwagen en 150 euro 
voor twee of meer vrachtwagens. Reserveren 
en annuleren van deze diensten kan tot 2 
weken op voorhand. De retributie op het 
podium verdwijnt.

Het nieuwe uitleen- en retributiereglement 
vind je terug op www.brecht.be/uitleendienst

Kermis Sint-Lenaarts

Sinksenbal: 03/06 
Gebuurte Kerkstraat organiseert het Sinksenbal met een optreden van 
Domino en DJ kodex zorgt voor de knallende afterparty.

UUR vanaf 20.00 uur

LOCATIE tent Kerkstraat

Quiz en Hirano Cup: 04-05-06/06
za.: quiz o.l.v. Guy Stoffelen.  
Inschrijven: natasja.vanginneken@telenet.be
zo. en ma: Hirano Cup vanaf 13.00 uur. Wie verslaat de Beer van 
Brecht?

LOCATIE Judoclub Hirano

Pinksterkermis: 05/06 en 06/06 
Kermis op zondag en maandag op de parking van de voetbal en op de 
parking aan de Tuinwijk.

Kleipikkerstrail: 05/06 
Loop door verschillende bedrijven en openbare locaties, ontdek Sint-
Lenaarts op een unieke manier. Dit sportevenement is geschikt voor 
de geoefende en de iets minder geoefende sporters en voor jong en oud. 
Op de dag zelf kan je kiezen uit de korte route (± 4 km) of de langere 
afstand (8 km) met enkele leuke extra locaties,

PRIJS ¤ 15,00 volwassenen / ¤ 10,00 kinderen

CONTACT TTV Vandakker, www.kleipikkerstrail.be

Jaarmarkt: 06/06 
Jaarlijkse markt in de Kerkstraat van 09.00 tot 14.00 uur.

CONTACT sabine.vaneester@brecht.be of 03 203 20 00 

Sint-Leonardusprocessie: 06/06 
Na twee jaar afwezigheid kan de processie in Sint-Lenaarts terug 
uitgaan! Kom zeker kijken om 11.00 uur of loop mee in deze aloude 
optocht op Pinkstermaandag. Wil je voor het eerst meegaan? Dat kan! 
Stuur een bericht via ! of mail vriendenvanleonardus@gmail.com.

3 tot 6 
JUN
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Velt-Ecotuindagen - Biologi-
sche nuts- en Kringlooptuin

In Brecht kan je de biologische nuts- en 
kringlooptuin bezoeken. Deze tuin 
van 1200 m² omvat een moestuin 
aangevuld met een ruim assortiment aan 
keukenkruiden. Verschillende soorten 
kleinfruit en de ruime demoplaats 
thuiscompostering maken van deze 
educatieve tuin een aantrekkelijke 
nutstuin. Met al je vragen over 
moestuinieren en kleinfruit kan je terecht 
bij Veltmedewerker Guy Augustijns.

DATUM zo. 05/06/22

UUR van 10.00 tot 17.00 uur

LOCATIE Kringlooptuin, Mudaeusstraat 6

CONTACT VELT Noorderkempen,  
www.velt.nu/ecotuindagen

Bloedinzameling

Jij kan iemands leven redden door bloed 
te geven. Aarzel niet en word nu donor.

DATUM do. 09/06/22

UUR van 17.30 tot 20.30 uur

LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9

CONTACT Rode Kruis Brecht, donorportaal.
rodekruis.be of 0484 86 18 91

Workshop Hoe vind ik rust 
met een (huil)baby in huis?

Dit is een hele praktische workshop 
met enkele oefeningen om tot jezelf 
te komen en met ruimte om uit te 
wisselen. Want een baby in huis zorgt 
wel eens voor te weinig slaap, spanning, 
oververmoeidheid…

DATUM do. 09/06/22

UUR om 10.30 uur

LOCATIE Speelbabbel, pastorie, Kerklei 51 

CONTACT https://www.facebook.com/
despeelbabbelsintjob

Boekenverkoop bib

Je kan in de hoofdbib komen snuffelen 
tussen de afgevoerde boeken, games, 
cd’s en dvd’s. Voor één boek betaal je 
0,50 euro, voor drie boeken of voor één 
dvd of cd 1 euro. Ben je leerkracht in 
Brecht? Dan mag je zelfs helemaal gratis 
boeken voor je klas meenemen. Cash of 
met bancontact en Pacyconiq betalen is 
mogelijk!

DATUM van 11/06 tot 18/06

UUR tijdens openingsuren

LOCATIE Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9

CONTACT Bibliotheek Brecht, 03 203 20 53

Overzichtstentoonstelling 
IKO

Na twee jaren zonder tentoonstelling, 
zet het IKO dit jaar de deuren weer wijd 
open! Kom al het moois bekijken dat de 
kinderen, de jongeren en de volwassenen 
hebben gecreëerd. In Brecht krijgt 
iedereen een algemene opleiding. Je ziet 
er dus tekeningen, schilderijen, kleiwerk, 
knutselwerk en nog veel meer!

DATUM wo. 15/06, za. 18/06 en zo. 19/06

UUR telkens van 13.00 tot 17.30 uur

LOCATIE Kunstacademie IKO Brecht, 
Gasthuisstraat 42

CONTACT IKO Brecht, https://iko-brecht.be

Telen van keukenkruiden

Vanuit ervaring vertelt Velt-medewerker, 
Guy Augustijns, hoe je deze kruiden 
best kan kweken. Aspecten die daarbij 
aan bod komen zijn standplaats, 
vermenigvuldigen via stekken of afleggen, 
hoe niet volledig winterharde soorten 
overwinteren... De aandacht gaat hierbij 
vooral uit naar doorlevende kruiden, 
maar ook eenjarige kruiden kunnen aan 
bod komen. Uiteraard kan je ook ruiken 
en proeven van het aanbod in de tuin.

DATUM za. 18/06/22

UUR van 09.00 tot 12.00 uur

LOCATIE Biologische nuts- en kringlooptuin, 
Mudaeusstraat 6

Fixkes

Wie kent Myspace nog? De 
voorloper van Facebook. Van 
Soundcloud ook, want je kon er ook 
muziek op zetten. Fixkes deed dat, 
eind 2005. Sam Valkenborgh en co 
hadden welgeteld één repetitie op 
de teller, maar wilden per se een 
demo opnemen, kwestie van op tijd 
te zijn voor Humo's Rock Rally. En 
dus werd de garage van ma en pa 
Valkenborgh tot studio gedoopt en 
werden vier nummers opgenomen, 
tussen de fietsen en het oud papier: 
Ik zen van Stabroek, Ongelukkig, 
Seuzeke en kvraagetaan. De auto 
kon gelukkig buiten blijven staan.

DATUM vr. 10/06/22

UUR om 20.15 uur

PRIJS ¤ 17,00 / ¤ 15,00

LOCATIE OC 't Centrum, Dorpsstraat 73

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

10 
JUN
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WORDT VERWACHT

Cursus Eerste Hulp  
& Helper
Hoe moet je een bloeding stelpen? 
Wordt één van je vrienden onwel tijdens 
het uitgaan? Wat moet je doen als je 
vader of moeder een beroerte krijgt? Of 
ben je pas oma geworden en verstikt je 
kleinkind zich in een boterham? 
 
In deze gratis cursus van 4 weekdagen 
leer je het antwoord op al deze vragen. 
Na het volgen van deze opleiding kan 
je na een kort examen (op vrijdag 
14/07) een certificaat krijgen dat vijf 
jaar geldig is. Na deze cursus weet je 
hoe je in noodsituaties moet reageren en 
hoe je de eerste zorgen kan toedienen. 
Bovendien staat dit diploma mooi op je 
cv en is deze opleiding een vereiste voor 
vele vacatures, zoals die van kleuterjuf 
en buschauffeur.

DATUM van 11/07 tot 15/07

UUR van 09.00 tot 16.00 uur

LOCATIE Rode Kruis Sint-Job-in-'t-Goor, 
Kerklei 2

CONTACT Rode Kruis,  
https://www.rodekruis.be/afdeling/ 
sint-job-in-t-goor

Deadline UiT-kalender juli: vrijdag 3 juni 2022

Sneukeltocht

Fietstocht van 20 of 35 km door Brecht 
met onderweg tussenstops voor het eten. 
Voorzien zijn een welkomstdrankje, soep 
met brood, BBQ en als afsluiter yoghurt 
met vers fruit. Inschrijven voor 10 juni.

DATUM zo. 19/06/22

UUR Vertrek tussen 10.00 en 13.00 uur

PRIJS ¤ 30,00 / ¤ 15,00 (kinderen)

LOCATIE Familie Vermeiren, Lege Weg 22a

CONTACT Landelijke Gilden Brecht en Sint-
Lenaarts, tonjansen@telenet.be of www.brecht.
landelijkegilden.be

Avondmarkt  
Sint-Job-in't-Goor

Markt op het Max Wildiersplein

DATUM za. 25/06/22

UUR van 16.00 tot 21.00 uur

LOCATIE Brugstraat

CONTACT www.antwerpsemarkten.be

Bingo

Bingonamiddag in dienstencentrum Het 
Sluisken

DATUM do. 30/06/22

UUR van 13.30 tot 16.00 uur

LOCATIE LDC Het Sluisken, Gasthuisstraat 11

CONTACT LDC Het Sluisken, 03 330 11 21

Recht door Brecht  
(Urban Run & Walk) 

Recht door Brecht (Urban Walk & Run) is de eerste editie van een uniek 
loopevenement langs en door tal van bijzondere Brechtse gebouwen en straatjes. 

Ook minder sportieve personen in beweging 
Met dit nieuwe concept van de vroegere Brechtse stratenloop wil de sportdienst 
niet alleen sportlopers aantrekken, maar trachten ze nog meer recreatieve en ook 
minder sportieve personen in beweging te krijgen. Ontdek Brecht eens op een 
andere manier al lopend of wandelend: een kijkje achter de schermen van de kerk, 
de Brechtse scholen, Brechtse bedrijven en middenstanders… het kan allemaal. 
Onderweg op het parcours en in de gebouwen wordt gezorgd voor aangepaste 
animatie onder het gekende motto #sportersbelevenmeer. Volg de Facebookpagina 
en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en het parcours.  

Elementen uit vertrouwde Brechtse stratenloop 
De Brechtse stratenloop was al een sterk concept, dus besliste de sportdienst om 
toch heel wat vertrouwde elementen te behouden. Zo werd de datum behouden 
(derde vrijdag van juni), de start- en aankomst evenals drankjes, foodtrucks, 
enkele kermisattracties, animatie en een streepje muziek worden voorzien op de 
gezellige Gemeenteplaats.

Loophappening voor groot en klein 
'Recht door Brecht' is meer dan een loopwedstrijd, het is een ontdekkingstocht op 
loopschoenen doorheen de mooie dorpskern. Er is een korte route van ±5 km en 
een lange van ±9 km. Omdat de route gewandeld of gelopen kan worden, is het 
heel geschikt om met het hele gezin mee te doen.  

Waves 
Om de deelnemers wat te spreiden en opstopping in de gebouwen te voorkomen, 
wordt er gestart in verschillende waves met volgende starturen:
• 18.00 uur: Wave 1 (lopers + wandelaars) 
• 18.30 uur: Wave 2 (lopers + wandelaars) 
• 19.00 uur: Wave 3 (lopers + wandelaars)

Vooraf inschrijven: kan tot en met 12 juni (opgelet: maximum 100 plaatsen per 
wave, 600 in totaal) 

PRIJS 10 euro voor volwassenen, 5 euro voor kinderen tot en met 12 jaar (inclusief loopshirt, 
verzekering, gratis bewaakte bewaarplaats sporttassen, drankbevoorrading onderweg).

CONTACT www.brecht.be/rechtdoorbrecht
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• 19.30 uur: Wave 4 (lopers) 
• 20.00 uur: Wave 5 (lopers) 
• 20.30 uur: Wave 6 (lopers)


