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tussendoor
Geef jouw mening  
      op ‘2960mijngedacht’
Wat is ‘2960mijngedacht’?
Dit is het gloednieuwe participatieplatform van de gemeente Brecht. 
Via dit platform vragen we vanaf nu regelmatig jouw mening rond 
verschillende onderwerpen, verzamelen we stemmen, discussiëren 
we, lanceren we enquêtes en informeren we jou over inspraak in 
onze gemeente. Op deze manier willen we samen met jou verder 
bouwen aan een nog fijnere plek om te wonen, werken en zijn. Jij 
kan zelf helpen door mee na te denken, te doen en te beslissen 
over verschillende projecten. Je kan het platform nu raadplegen via 
https://2960mijngedacht.be. 

Bibliotheek van de toekomst
De gemeente Brecht start dit najaar 
aan de werken aan het nieuw 
administratief centrum op de locatie 
van de huidige bibliotheek in Brecht. 
De bibliotheek verhuist daarom 
naar Uniq op de gemeenteplaats. 
Hét moment om jouw mening te 
geven over de bib! Om de juiste 
keuzes te maken voor de bib van 
de toekomst vragen we jou om 
op verschillende momenten mee 
te denken over de invulling van 
de bib van jouw dromen. Geef nu 
op https://2960mijngedacht.be/
bib2030 door wat je goed vindt aan 
de bib, wat beter kan, wat je noden 
zijn. Deelnemen aan de bevraging 
duurt ongeveer 8 minuten, je geeft 
ons op die manier erg nuttige info. 
Ben jij geen lid (meer) van de bib? 
Ook jouw mening is voor ons erg 
waardevol.

Nieuw gemeentehuis als  
start Parkcampus 
De verhuis van de bib naar 
Uniq is samen met de start 
van de bouwwerken aan 
het nieuwe gemeentehuis 
een eerste stap in het grote 
project van de parkcampus. 
Die parkcampus zal in de 
toekomst heel wat sociale 
en culturele functies 
verzamelen in Brecht-centrum. Ook in dit project vragen we in verschillende 
fasen regelmatig om jouw mening op het nieuwe platform ‘2960mijngedacht’. 
Heel wat informatie over dit project vind je er nu al terug, een 3D-filmpje 
brengt het project mooi in beeld. 

Hou https://2960mijngedacht.be goed in de gaten. We zullen de informatie 
over alle projecten in de parkcampus regelmatig vernieuwen en in de 
verschillende fases vragen lanceren om jouw mening te horen!

INFO 
 communicatie@brecht.be
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LEZINGEN  
‘Goed Omringd’

Laat je omringen door mensen die je lief hebt. 
Laat jezelf lief hebben en koester de mooie 
momenten met iedereen die dicht bij je staat. 
SIGO organiseert in dat thema in mei en juni 
enkele interessante lezingen over de relatie met 
jezelf en met anderen: 

• Anders leren kijken naar jezelf  
23 mei – Brecht  
(zie UiT-kalender pagina 8)

• Geluk in de liefde  
9 juni Zandhoven

• Dear stress, let’s break up  
21 juni – Zoersel 

De activiteiten zijn gratis, inschrijven is 
aanbevolen. 

VRAAG JE GRATIS BROCHURE AAN VIA 

dienst welzijn, kris.vandijck@brecht.be 

Domo zoek vrijwilligers

Ben jij iemand met een hart voor kinderen? Begaan 
met gezinnen die het moeilijker hebben? Dan ben jij de 
persoon die Domo zoekt! Domo Antwerpse Kempen zoekt 
vrijwilligers die een kwetsbaar gezin willen ondersteunen 
op regelmatige basis, dit in de thuissituatie van het gezin 
in onze regio. Tijdens deze ondersteuning kan je al jouw 
talenten inzetten! Zie jij jezelf als vrijwilliger aan de slag 
gaan, of ben je gewoon nieuwsgierig naar wat Domo is? 
Dan ben je vanaf 18.30 uur zeker welkom op één van de 
fysieke infomomenten:

• 31 mei - Schilde  
CKG Het Open Poortje, Puttenhoflaan 25

• 7 juni - Brecht  
gc Jan vander Noot, Mudeausstraat 9

• 16 juni - Kalmthout  
Kapellensteenweg 170

INFO EN INSCHRIJVEN: 
www.domoantwerpsekempen.be 

of joyce@domoantwerpsekempen.be

16-23 mei 2022 

Het leven overspoelt ons soms… Kinderen brengen 
naar hobby’s, gaan werken, familiebezoekjes, school, 
huiswerk, nog snel even naar de winkel, poetsen, bedden 
dekken, opruimen, tijd voor bad, … We lopen van hier 
naar daar en vergeten wel eens stil te staan bij waar het 
eigenlijk om draait: liefde.

Daarom zetten we de Week van Groeilamp graag in het 
thema van geluk, tijd voor jezelf en voor elkaar en bieden 
we een (familie)kalender aan met tips om te onthaasten, 
wat extra ademruimte te nemen en fijne momenten 

samen te beleven. Ook op de 
Facebookpagina van Huis van 
het Kind Voorkempen vind je 
tijdens deze week leuke tips en 
doe-dingen. Bovendien zijn er 
dan heel wat boeken, planners en 
spelletjes te winnen. Like alvast 
‘Huis van het Kind Voorkempen’ 
op Facebook en zet de week van 
16 tot 23 mei in je agenda. 
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MIJN AUTOMODUS:  
gsm buiten handbereik 

Sinds maart dit jaar mag je als bestuurder 
geen mobiel elektrisch apparaat met 
scherm (gsm, smartphone, gps-toestel,…) 
gebruiken, vasthouden of manipuleren. Als 
het toestel in een geschikte houder zit die 
aan het voertuig is bevestigd (bijvoorbeeld 
een smartphonehouder op het dashboard) 
mag het wel. Laat je niet afleiden achter het 
stuur! Staat jouw automodus al aan?  

VEILIG asbest verwijderen

Asbest is opgebouwd uit kleine vezels die je met het blote 
oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze 
ingeademd worden. Het is belangrijk om te weten dat je 
alleen hechtgebonden asbest zelf mag verwijderen. Niet-
hechtgebonden asbest moet je altijd door een erkend 
asbestverwijderaar laten verwijderen.

Wij helpen je graag om veilig en vakkundig jouw woning 
asbestveilig te maken door middel van een ophaling aan huis. 
Concreet levert IGEAN plaatzakken, big bags of een container, 
steeds samen met 2 sets Persoonlijke BeschermingsMiddelen 
(PBM’s). Je vult deze dan zelf met asbesthoudend materiaal. 
Nadien komt IGEAN de gevulde zakken of container ophalen. Op 
www.igean.be/asbest leggen we uit hoe je dit veilig zelf kan doen 
en lees je ook de interessante tarieven die de gemeente Brecht in 
samenwerking met OVAM en IGEAN aanbieden. 

Wist je trouwens dat je nog tot eind juni 2022 voor 
asbestverwijdering tijdens renovatiewerken een verhoging van 
het premiebedrag kan ontvangen bij Fluvius? Meer info op de 
website van Fluvius of via de medewerkers van het EnergieK 
loket.

INFO EN AANVRAAG: www.igean.be/asbest 

Registratie van pluimvee 
en hobbypluimvee 

Houd je thuis pluimvee als hobby? Of 
hou je pluimvee voor de eieren of voor de 
slacht? Dan moet je je misschien laten 
registreren in de Saniteldatabank. De 
registratie in de Saniteldatabank is enkel 
van toepassing voor houders van kippen, 
kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, 
kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en 
loopvogels (struisvogels, emoes, nandoes 
en casuarissen). 

Houders van enkel hobbypluimvee (bv. 
sierkippen) dat nooit in de voedselketen 
komt, moeten zich enkel registreren bij meer 
dan 199 dieren of bij regelmatige aan- en 
verkoop ervan. Hou je pluimvee voor de 
productie van eieren en/of vlees, dan moet 
je niets registreren als je de producten 
enkel binnen je eigen gezin consumeert. 
Van zodra je echter pluimvee dat bestemd 
is voor de voedselketen of producten ervan 
(eieren/vlees) weggeeft of verkoopt buiten 
je gezin, is het wél verplicht om dit te 
registreren in de Saniteldatabank.

MEER INFO:
 info@dgz.be, 078 05 05 23, www.dgz.be 

Vaccinatiecentrum Voorkempen 
verhuist naar Diagnosecentrum 
Voorkempen

Na de geslaagde vaccinatiecampagne van het voorbije jaar 
in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle, sluit deze 
locatie als vaccinatiecentrum definitief de deuren en verhuist 
Vaccinatiecentrum Voorkempen vanaf 1 mei naar het 
Diagnosecentrum Voorkempen in Zoersel. Vanaf dat moment 
worden daar tweewekelijks vaccinatiemomenten gehouden op 
zaterdagvoormiddag. Inwoners uit Eerstelijnszone Voorkempen 
die nog in aanmerking komen voor vaccinatie, worden nog steeds 
uitgenodigd per brief en digitaal via Mijn Burgerprofiel. 
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Bye Bye Gazon

Ga zelf aan de slag
Samen met jou willen we een zo groot mogelijke 
oppervlakte laten verruigen. Wil je meehelpen? 
Dan kan je dit doen en maak je kans op een 
bezoek in een echte bijenstand:

• Kies een mooi stukje tuin (voor, achter of 
naast je huis).

• Maai dat stukje slechts twee keer per jaar 
(eind juni en eind september).

• Vul je aantal vierkante meters verruigde tuin 
in op www.byebyegazon.be/voorkempen.

• Proficiat! Je hebt bijgedragen aan de 
biodiversiteit in onze gemeente! 

Inspiratieavond  
‘Meer natuur in je eigen tuin’ 
Ben je nog op zoek naar inspiratie voor meer 
natuur in je tuin of wil je gewoon wat meer info 
over biodiversiteit? Laat je dan inspireren door 
twee gastsprekers. Louis De Jager (oprichter van 
Bye Bye Gazon) en Jan Van den Berghe (ervaren 
ecoloog) nemen je op dinsdag 17 mei mee op 
sleeptouw. 

locatie: de Kapel  
(Handelslei 167, Zoersel)
uur: om 17.30 uur
vrije toegang
vooraf inschrijven via  
gemeente@zoersel.be  
of 03 2980 0 00

FLEUR JE BERM OP
Behalve je tuin kan je ook 
je berm op het openbaar 
domein deels laten 
verruigen. Als gemeente 
staan we in voor het 
jaarlijkse onderhoud. 
Het staat je vrij om jouw 
stuk berm natuurwaarde 
te geven. Maai bijvoorbeeld één strook naast de 
rijbaan en laat de rest van het gras staan. Maar 
je kan evengoed de berm inzaaien met inheemse 
bloemenmengsels (www.velt.nu/biobloembollen). Dit 
kunnen we enkel maar toejuichen. Om te voorkomen 
dat je berm gemaaid wordt, voorzien we speciale 
bordjes. Via www.byebyegazon.be/voorkempen vraag 
je zo’n bermbord aan. Resultaat? Extra ruimte voor 
vrolijke bijen.

De lente is weer in het land. Dan heb je ongetwijfeld de 
reflex om jouw grasmaaier en verticuteermachine van stal 
te halen en jouw tuin weer ‘optimaal klaar’ te maken voor 
het nieuwe seizoen. Maar dat strakke gazonnetje vraagt 
heel wat tijd en inzet. Bovendien heeft de natuur niets 
aan gazon. Vlinders, bijen en andere insecten hebben 
bloemen nodig om te overleven. Daarom doen wij, samen 
met vijf andere gemeenten in onze regio mee aan de 
Bye Bye Gazon-campagne. Niemand minder dan Dieter 
Coppens, natuurliefhebber in hart en nieren, ondersteunt 
de campagne. Hij geeft jou tips om je strakke gazon 
vaarwel te zeggen. De boodschap van de campagne 
is duidelijk: laat het gras (en de bloemen, bomen en 
struiken) maar groeien! 

Veel mensen houden van een 
mooi gemaaid gazon, wat 
zijn de nadelen daarvan?
Dieter: “Vroeger gold: wie 
geld had, kon een grasmat 
laten onderhouden door 
zijn personeel, met de 
schaar (lacht)! Sindsdien 
zitten die grastapijten 
ingebakken in onze cultuur. 
Maar eigenlijk  
is kort gemaaide gazon bijna even waardeloos als 
beton. Door onze grasmat te verticuteren, bespuiten, 
bemesten en veelvuldig te maaien, groeit er enkel nog 
gras maar valt er amper leven te bespeuren in en onder 
die groene grasmat. Het bodemleven wordt helemaal 
de kop ingedrukt. Vlinders, bijen en andere bestuivende 
insecten vinden er geen bloemen om hun voedsel uit 
te halen. Maar! We kunnen het tij keren en dat kan 
heel gemakkelijk. Geef een stukje terug aan de natuur: 
bijvoorbeeld één vierkante meter in je tuin niet meer 
afrijden… Dat is wat we in de zes gemeenten willen doen, 
een stukje van je tuin laten verruigen, teruggeven aan de 
natuur en zo opnieuw tot leven laten komen.“

Onze tuinen laten verruigen, hoe doe je dat dan 
precies?
Dieter: “Heel simpel! We zeggen: bye bye gazon! Je moet 
gewoon minder doen in je tuin. We rijden wekelijks - 
soms om de paar dagen - ons gras af, maar laat het los. 
Begin met minder te doen en een stuk ongemaaid te laten 
staan (één vierkante meter of een strook van één meter). 
Haal eventueel gras weg en zaai er een bloemenweide. 
Nog een andere optie is om vaste planten in de grond te 
steken die elk jaar opnieuw in bloei komen. 
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BIB Brecht nieuw 
SATELLIETPUNT TOERISME
Sinds vrijdag 1 april kan je bij bibliotheek Brecht 
(Mudaeusstraat 9) als toeristisch satellietpunt terecht 
voor toeristische producten en info.  
Toerisme Brecht (toerisme@brecht.be of 03 203 22 27) 
is nu enkel nog op afspraak, per mail of telefonisch te 
bereiken voor specifieke vragen. 

Je kan ook nog steeds gebruik maken van andere 
satellietpunten toerisme in onze gemeente:
Sint-Lenaarts
• B&B Heimdall, Bevrijdingsstraat 42  

(gesloten van 8/5 tot 6/6)
• Grand Café 't Centrum, Dorpsstraat 73
Brecht
• Brechtse Yachtclub, Vaartdijk 14
• 't Merelhuisje, Schippersdreef 7  

(enkel in het zomerseizoen vanaf april)
• Kempuseum  

(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

Nieuws  uit de BIB

Ruil jouw planten(-stekjes) in de bibliotheek
In de lente ontwaakt ook de stekjesbib in de hoofdbib van 
Brecht! Kom je planten en stekjes ruilen en breid je collectie uit. 
Meer info aan de balie van de bib. 

Studeren in de gemeente
Nood aan een rustige studieplek? In de drie deelgemeentes kan 
je ook deze examenperiode gezamenlijk komen blokken. Check 
voor je komt de openingsuren en reserveer je plek in het GC in 
Brecht, het OC in Sint-Lenaarts of het AC in Sint-Job-in-‘t-Goor 
via www.ticketgang.be/tickets/brecht. 

De bib op Instagram
Wist je dat de bib sinds kort ook een Instagrampagina heeft? 
Volg ons op instagram.com/bibbrecht en krijg een kijkje achter 
de schermen!

UiTPAS van Polder tot 
Kempen breidt UiT! 
In oktober 2021 is onze gemeente samen 
met de gemeenten Brasschaat, Essen, 
Kalmthout, Schilde, Schoten, Stabroek, 
Wijnegem en Wuustwezel van start gegaan 
met de UiTPAS van Polder tot Kempen. 
UiTPAS is een spaar- en voordeelkaart voor 
deelname aan vrijetijdsactiviteiten. Telkens 
als je deelneemt aan een UiTactiviteit, 
spaar je punten. Je gespaarde punten kan 
je inruilen voor voordelen zoals gadgets, 
kortingen, gratis tickets… Je kan de UiTPAS 
gebruiken in je eigen gemeente en ook in 
de meer dan 65 andere UiTPAS-steden en 
-gemeenten. 

Als je het financieel moeilijk hebt, is er 
voor jou de UiTPAS aan kansentarief. 
Daarmee kan je niet enkel punten sparen en 
omruilen, maar krijg je automatisch 80% 
korting bij deelname aan een activiteit van 
een UiTPAS-partner die is aangesloten bij 
UiTPAS van Polder tot Kempen.

UiTPAS breidt UiT!
Je kan enkel punten sparen en omruilen of 
80% korting krijgen bij UiTPAS-partners. 
Dit zijn organisaties of verenigingen die 
met één van de deelnemende gemeentes 
een overeenkomst hebben afgesloten 
om de principes van UiTPAS toe te 
passen. Dit voorjaar ligt de nadruk op 
het verder UiTbreiden van het UiTPAS-
netwerk met onze Brechtse verenigingen. 
Tijdens de Oppepper (vormingsavond 
voor verenigingen) in maart konden alle 
verenigingen kennis maken met UiTPAS en 
er waren heel wat enthousiaste reacties. 
De volgende maanden nemen we de tijd 
om de verenigingen verder te informeren 
en om hen echte UiTPAS-partners te laten 
worden. Op die manier kan je je UiTPAS 
bij nog meer verschillende activiteiten, 
verenigingen en organisaties gebruiken. En 
zo kunnen méér mensen méér beleven!

INFO www.brecht.be/uitpas
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Brecht keurt nieuwe  
subsidiereglementen goed
De gemeenteraad keurde in maart 2022 nieuwe reglementen goed 
voor de subsidiëring van Brechtse verenigingen. Dit was het resultaat 
van een intensief participatief traject dat samen met de Brechtse 
adviesraden doorlopen is. De nieuwe reglementen zijn opgebouwd 
met volgende principes in het achterhoofd: vereenvoudiging - eerlijker 
systeem - belonen van vernieuwing & innovatie - mogelijkheid tot 
digitalisering.

Vanaf nu is er 1 erkenningsreglement voor alle Brechtse verenigingen 
(jeugd, sport, cultuur, senioren, milieu, ...). Ongeacht de inhoudelijke 
werking, kan je dus als vereniging worden erkend door het college als je 
aan bepaalde voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld geen winstoogmerk, 
werking op Brechts grondgebied, open voor iedereen…). Deze erkenning 
brengt een aantal voordelen met zich mee, zoals onder andere een 
verlaagd tarief voor huur van de gemeentelijke infrastructuur, ontlenen 
van materialen uit de uitleendienst, communicatie via gemeentelijke 
kanalen en, niet onbelangrijk, het kunnen afleveren van fiscale attesten 
voor activiteiten voor -12-jarigen.

Zodra je als vereniging erkend bent, kan je ook een aanvraag indienen 
voor subsidies. Er zijn basissubsidies (forfaitair) beschikbaar voor 
elke vereniging. Daarnaast kunnen in bepaalde sectoren ook nog 
projectsubsidies worden toegekend. Overkoepelend is ook nog een 
subsidiereglement goedgekeurd voor jubilerende verenigingen. 
Tot slot is er een reglement infrastructuursubsidies opgesteld voor 
vrijetijdsverenigingen om deze verenigingen financieel te ondersteunen 
in het ontwikkelen van een kwalitatieve accommodatie.

De verschillende adviesraden werkten mee aan de totstandkoming 
van deze reglementen. De verenigingen werden in maart uitgebreid 
ingelicht over deze nieuwe reglementen via de Oppepper. In april 
konden verenigingen reeds aan de slag met verschillende aanvragen. 
Het mag duidelijk zijn dat met deze nieuwe reglementen de weg naar 
vereenvoudiging en vernieuwing is ingeslagen!

Wist je dat?
• De gemeente en het OCMW jaarlijks ongeveer 200.000 euro 

uitgeven aan subsidies voor de erkende Brechtse verenigingen?
• De gemeente en het ocmw ook nog jaarlijks ongeveer 200.000 euro 

subsidies toekennen aan particulieren, zoals zorgtoelagen, korting 
voor mensen met een laag inkomen bij UiTPAS-activiteiten, of 
bijvoorbeeld voor groendaken?

• De gemeente tussenkomt in het ochtend-, middag-, en avondtoezicht 
op Brechtse scholen als er geen bijdrage wordt gevraagd aan de 
ouders?

• De gemeente bijdraagt aan de werking van de politie, de brandweer, 
de kerkfabrieken en bepaalde instellingen zoals De Kar en De Schakel, 
Ferm, Clara Fey, Kempens Landschap,… Dit zijn ook subsidies!

• In 2020-2021 de gemeente extra Vlaamse Noodfondssubsidies 
kreeg in het kader van Covid-19 maar deze integraal besteedde aan 
de ondersteuning van de Brechtse verenigingen.

De Brechtse 
Stratenloop komt 
terug, maar dan 
anders!

Na 2 jaar afwezigheid wordt de 
Brechtse Stratenloop in 2022 volledig 
aangepast en in nieuw, attractief 
loopjasje gestoken. Dit jaar zal er niet 
alleen door de straten van Brecht 
gelopen worden, maar zal er ook 
door speciale gebouwen gelopen 
en gewandeld kunnen worden. Dat 
zorgt ervoor dat naast de rasechte 
sportlopers, ook alle Brechtenaren 
welkom zijn om Brecht eens op een 
andere manier sportief te ontdekken. 
Een kijkje achter de schermen van de 
kerk, de bibliotheek, onze Brechtse 
scholen, Brechtse bedrijven en 
middenstanders… het kan allemaal. De 
gebouwen liggen verspreid over een 
korte route van +-6km en een lange 
route van + 9 km. 

De datum wordt behouden, dat wil 
zeggen dat vrijdagavond 24 juni 
2022 het feest losbarst met de eerste 
wave lopers en wandelaars. Start- en 
aankomst evenals drankjes en muziek 
worden voorzien op de gezellige 
Gemeenteplaats. Om de deelnemers 
wat te spreiden en opstopping in de 
gebouwen te voorkomen, werken 
we met verschillende waves. Bij 
inschrijving geef je aan in welke wave 
je wil starten. Alle informatie en 
mogelijkheid voor inschrijven vind je 
op www.brecht.be/vrije-tijd/sport. 

Zet de loop- of wandelschoenen dus 
maar al klaar en ontdek Brecht op een 
heel andere manier!
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Jeugdwedstrijden wielrennen

Jeugdwedstrijden wielrennen voor 
Miniemen en Aspiranten (Cycling 
Vlaanderen). 

DATUM zo. 01/05/22

UUR van 12.30 tot 18.00 uur

 LOCATIE Gemeenteplaats Brecht

INFO Wacteam, www.wacteam.be

Ruitertornooi

Ruiterwedstrijd door LRV Overbroek. 
Verschillende disciplines: groepsdressuur, 
individuele dressuur en springen.

DATUM zo. 01/05/22

UUR vanaf 07.00 uur

PRIJS ¤ 4,00

LOCATIE Terrein, Brasschaatbaan 10

INFO LRV Overbroek

E19 rit

Fietsen langs rustige mooie wegen tussen 
Nederland en Belgie. Keuze uit volgende 
afstanden: 55 km of 82 km.

DATUM zo. 01/05/22

UUR van 08.00 tot 10.00 uur

PRIJS ¤ 2,00

START Konings Event Service, Heiken 86A

INFO WTC De Stoempers, 03 636 42 60 of 
info@stoempers.be

Gezondheidswandeling

Wandeling van maximum 3 kilometer.

DATUM wo. 04/05/22

UUR van 14.00 tot 16.00 uur

LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11

INFO Wandelclub Het Sluisken, 03 330 11 21

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. In jullie 
gezelschap vertelt Patsy over de moeilijke 
jaren die ze 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 Zoersel, 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. 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

Bingoavond Daltonschool  
In 't Groen

Een gezellige avond met leuke 
prijzen. Ten voordele van het 
ontwikkelingsmateriaal voor de kleuters 
van deze school. 

DATUM vr. 06/05/22

UUR van 19.30 tot 22.00 uur

LOCATIE School In 't Groen, Leopoldstraat 15

INFO Basisschool In 't Groen, 03 313 86 63  
of info@bs-intgroen.be

IN BRECHT

Tentoonstelling 
Olga de Otter

Knijpen otters hun neus dicht onder 
water? Blijven er soms graatjes 
steken in hun keel? En waarom 
zwemmen ze niet onder bruggen 
door? In mei kan je in de bib van 
Brecht Olga de otter bezoeken! In 
deze tentoonstelling van het WWF 
geeft ze je alle antwoorden op deze 
vragen. Gratis te bezoeken tijdens 
de openingsuren van de bibliotheek.

DATUM van 02/05 tot 30/05

UUR Openingsuren bib 

LOCATIE Bib Brecht, Mudaeusstraat 9

INFO Bibliotheek Brecht,  
03 203 20 53 

02-30 
MEI
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Palingfestival 
Het Palingfestival Mariekerke wordt een 
afhaaleditie. Bestellen kan van 1 tot 29 
mei via de website. Afhalen kan op 4 of 
5 juni bij OC Clara Fey in Sint-Job-in-
‘t-Goor. De opbrengst van deze editie 
gaat onder andere naar OC Clara Fey 
en vzw De Schakel.

DATUM za. 04/06 en zo. 05/06

UUR tussen 11.00 en 14.00 uur

LOCATIE OC Clara Fey campus Kristus 
Koning, Bethaniënlei 5

INFO www.meeneem.palingfestival.be 
 

Kleipikkerstrail
DATUM zo. 05/06/22 

INFO TTV Vandakker  

Fixkes    
Fixkes mixt in zijn muziek akoestische 
popmuziek met rap. De eerste single 
van Fixkes, Kvraagetaan, groeide in 
Vlaanderen uit tot een van de grootste 
Nederlandstalige hits aller tijden.  

DATUM vr. 10/06/22

UUR om 20.15 uur

PRIJS ¤ 17,00 / ¤ 15,00

LOCATIE OC 't Centrum, Dorpsstraat 73 

INFO Cultuurdienst, 03 203 22 10 of  
www.ticketgang.be/tickets/brecht 
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Deadline UiT-kalender juni: vrijdag 6 mei 2022

Garageverkoop Overbroek

Garageverkoop in volgende straten in 
Overbroek: De Mereyt / Brasschaatbaan, 
Sternhoven, Overbroekstraat, 
Schoordijkweg, Mortelstraat, Sint-
Willebrordusstraat, Kapelstraat, 
Kapelakker, Oude Pastorijstraat, 
Den Eenen Boomstraat en Zoegweg. 
Deelnemers kunnen zich inschrijven 
t.e.m. woensdag 4 mei 2022 door € 5,00 
over te maken op BE37 7330 2416 2528 
(mededeling inschrijving garageverkoop). 
De opbrengst is voor het goede doel 
'Oekraïne in eigen dorp'.

DATUM za. 07/05/22

UUR an 08.00 tot 15.00 uur

PRIJS ¤ 5,00 per deelnemend adres

LOCATIE Overbroek

INFO 0486 94 66 88

Annemie Struyf  
Het Hoge Noorden

Voordracht van Annemie Struyf over 
de jonge gezinnen die hun geluk zoeken 
in Scandinavië. Wat trekt hen aan, 
welke zijn de obstakels, hoe verloopt 
de immigratie? Na de voordracht is er 
gelegenheid om kennis te maken met 
Neos groot Brecht.

DATUM wo. 11/05/22

UUR van 19.30 tot 23.00 uur

LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudeusstraat 9

INFO Neos Groot Brecht, brecht@neosclub.be

Meikermis & jaarmarkt 
Sint-Job-in-'t-Goor
DATUM za. 14/05, zo. 15/05 en ma. 16/05 
(kermis) en zo. 15/05 (jaarmarkt) 

UUR za. van 16.00 tot 23.00 uur 
zo. van 10.00 tot 23.00 uur 
ma. van 16.00 tot 22.00 uur 
zo. van 09.00 tot 14.00 uur (jaarmarkt)

LOCATIE Max Wildiersplein en parking Goorhof 
(kermis) en Brugstraat en Kerklei (jaarmarkt)

INFO Dienst lokale economie,  
sabine.vaneester@brecht.be

Opendeur brandweerpost  
Sint-Job-in-'t-Goor

Tijdens de opendeurdag valt er veel te 
beleven: attracties voor kinderen en 
volwassenen, demonstraties en static show.

DATUM zo. 15/05/22

UUR van 10.00 tot 18.00 uur

LOCATIE Watertorenstraat 3

INFO www.brandweerzonerand.be

Open kijkdag

Je mag met jouw kind een uurtje komen 
spelen in de eerste kleuterklas.

DATUM wo. 18/05/22

UUR om 09.30 uur

LOCATIE Daltonschool In 't Groen, 
Leopoldstraat 15

INFO 03 313 86 63 of info@bs-intgroen.be

Boerenfuif

Deze fuif is gericht op jongeren met een 
handicap. Uiteraard is iedereen welkom 
en het zou leuk zijn dat zowel jongeren 
met als zonder handicap samen feesten in 
het jeugdhuis.

DATUM vr. 20/05/22

UUR van 19.00 tot 23.00 uur

LOCATIE Jeugdhuis Den Dijk, Houtstraat 4G

INFO jhdendijk.inschrijvingen@gmail.com 

Een archeoloog op de   
Boer-en-Buiten

Kom met je familie naar het Kempuseum! 
Kan jij als een archeoloog opzoeken wat 
de boeren vroeger aten? Hoe maakten ze 
hun eten klaar en hoe bewaarden ze dit? 

DATUM za. 21/05 en zo. 22/05 

UUR van 13.00 tot 17.00 uur

 LOCATIE Kempuseum, Mudaeusstraat 2

INFO Erfgoeddienst, erfgoed@brecht.be of 
www.rldv.be/erfgoed-voorkempen

Schoolfeest De Sleutelbloem

Optredens van kleuters en 1ste en 2de 
leerjaar. Verkoop van plantjes uit de 
schooltuin door 3de en 4de leerjaar en 
toneelvoorstelling door 5de en 6de leerjaar.

DATUM zo. 22/05/22

UUR van 13.00 tot 18.00 uur

LOCATIE GBS De Sleutelbloem, Schoolplein, 2

INFO oc_desleutelbloem@hotmail.com  

Anders leren kijken naar jezelf

Je functioneert goed maar je blijft steeds 
letten op dat ene gebied waar je niet 
in schittert? Je kraakt jezelf vaak af en 
legt de focus vooral op het negatieve? Je 
krimpt ineen bij kritiek, maar je voelt je 
ook ongemakkelijk als je een compliment 
krijgt? Dit alles leidt een negatief 
zelfbeeld. Gelukkig kunnen we onszelf 
helpen.We kunnen afleren en bij leren. 
Dit vraagt een doelgerichte aanpak. 
Patrick De Decker geeft in deze lezing 
een duidelijke toelichting hoe we kunnen 
leren anders naar onszelf te kijken en hoe 
we ons gedrag kunnen aanpassen.

DATUM ma. 23/05/22

UUR om 19.30 uur

LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9

INFO dienst welzijn, kris.vandijck@brecht.be


