
T-day: 
hét 
tiener
festival

T-day is hét enige echte tienerfestival voor tieners tussen 
de 11 en 16 jaar, georganiseerd door de jeugddiensten van 
de gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout en 
Wuustwezel (kortweg Projectvereniging JoNK) en het 
JACpunt, met de steun van geweldige vrijwilligers en 
animatoren.

Wat valt er allemaal te beleven? Er zijn tal van workshops, 
attracties, optredens… en nog veel meer. Maar, niemand die 
zegt wat je moet doen, alles kies je zelf. Je kan ook gewoon 
de hele dag rondhangen. Meer weten? Surf naar tday.be.

Zin om medewerker te zijn op T-DAY?
Ben je ouder dan 16 jaar en heb je zin om als vrijwilliger een 
dagje mee te draaien op T-DAY op 31/8? Stuur dan snel een 
mailtje naar jeugddienst@brecht.be. 

vacatures  

welzijnscampus           

Maatschappelijk 
assistent
Het Sociaal huis van Brecht is op zoek 
naar een enthousiaste maatschappelijk 
assistent voor een tijdelijke vervanging, al 
zeker tot eind december 2022 met optie 
op een contract van onbepaalde duur.

Zorgkundige
Momenteel heeft het woonzorgcentrum 
Sint-Maria een openstaande vacature 
voor de functie van zorgkundige met 
een contract onbepaalde duur, regime is 
bespreekbaar.

Praktisch
Voor meer informatie of een volledige 
functieomschrijving kan je terecht bij de 
personeelsdienst van welzijnscampus 
Brecht (personeel@ocmwbrecht.be of  
03 330 11 34).

BRECHTSnieuws
nieuwsbrief
augustus 2022 - jg 36

tussendoor

Gebouw zoekt creatieve omnipoten… 
…om ‘de boeken toe’ te doen!

Ben je een kunstenaar, een creatieve geest of heb je gewoon eens 
goesting om helemaal los te gaan in het GC tijdens de week van 
26 september tot 2 oktober? Wil je een performance brengen? 
Of een muur opsmukken met een schilderij? Een gedicht op het 
venster schrijven? Een kunstwerk bouwen met gerecycleerd 
materiaal? Een interactieve installatie neerpoten? Kortom: wil je 
samen met de cultuurraad het GC een gepast artistiek afscheid 
geven? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

TIENERFESTIVAL

woensdag
31 AUGUSTUS 2022

10u tot 17u

DIESTERWEG

KALMTHOUT

Waar?
Wanneer?

ENKEL VOOR TIENERS van 11 tot 16 jaar !

tickets via www.tday.be
of scan de qr-code

met lokaal dj-talent

& special Guest

ontdek leuke workshops, 
attracties, foodtrucks,

randanimatie & zoveel meer !

camille 

Ben je geïnteresseerd om mee te werken? 
Stuur dan voor 21 augustus 2022 een mailtje 
naar elsbreugelmans@hotmail.com en  
jennis.georgissen@telenet.be en schitter mee 
een laatste keer in het GC. 

INFO

www.brecht.be/sluitingsweekendgc
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Groepsaankoop 

groendaken
Wil je een origineel streepje groen aan je huis 
toevoegen? Dankzij de groepsaankoop groendaken 
georganiseerd door jouw gemeente en het EnergieK 
huis (IGEAN) kan je nu voordelig een groendak laten 
plaatsen. 

Wat houdt de actie in?
Het Energiek huis deed het voorbereidende 
werk en ging op zoek naar betrouwbare lokale 
partners. Het enige wat je nog moet doen, is je via 
onderstaande website vrijblijvend inschrijven voor de 
groepsaankoop. Na je inschrijving komt een vakman 
je dak inspecteren. Enkel wanneer er duidelijkheid is 
over de geschiktheid van je dak maakt de vakman een 
offerte op. Op basis van deze prijsopgave beslis jij om 
de werken te laten uitvoeren. 

Kan een groendak ook bij mij?
Een sedumdak bestaat uit een dun laagje aarde of 
substraat waarop verschillende soorten vetplanten 
groeien. Het is licht en onderhoudsvriendelijk. De 
meeste daken kunnen dit type groendak dragen. Ook 
op een schuin dak of een dak met zonnepanelen kan 
je een sedumdak aanleggen. 

Premie
Groendaken zorgen voor regenwateropvang, isolatie 
én luchtzuivering. Brecht ondersteunt de aanleg van 
een groendak daarom met een ecopremie, meer info 
op www.brecht.be/groendak-premie-aanvragen.

INFO

www.igean.be/groendak,  

www.brecht.be/groendak-premie-aanvragen

1000 bomen: 
plant jij mee?
Gemeente Brecht organiseert samen met Regionaal 
Landschap de Voorkempen en IGEAN een groeps-
aankoop bomen. Negen procent van de ruimte in 
Vlaanderen bestaat uit tuinen. Ze hebben een enorm 
potentieel in de strijd tegen klimaatverandering en 
achteruitgang van de biodiversiteit. Jouw tuin, klein of 
groot, kan een verschil maken voor natuur en klimaat. 

Groepsaankoop
Wij zorgen voor streekeigen plantgoed van lokale 
kwekers van de hoogste kwaliteit tegen de beste 
prijs. Solitaire bomen (5 soorten, 41 euro per stuk) 
vragen een grote tuin. Heb je die niet, dan kan je een 
fruitboom (5 soorten, 33 euro per stuk) planten. Die 
vraagt minder plaats. Voor deze prijs krijg je een boom 
inclusief steunpaal, boomband en handleiding om de 
boom te planten. 

Bestellen
Plaats je bestelling en betaling voor 30 september 
2022. De bomen kunnen afgehaald worden op 
zaterdag 26 november in de door jou gekozen 
afhaallocatie. Wens je je bestelling in Brecht op te 
halen? Duid dan in het online bestelformulier 'Essen' 
aan als afhaallocatie. Geef een seintje op  
duurzaam@brecht.be en wij zorgen dat je jouw 
bestelling tijdig in Brecht is om daar af te halen op  
26 november. De bomen zijn 2,5 tot 3 meter lang dus 
voorzie een aanhangwagen of grote camionette om de 
bomen te transporteren.

Ben jij op zoek naar een haag? Dan ontdek je in de 
volgende editie van BrechtsNieuws Tussendoor van 
september de behaagactie, een samenaankoop van 
streekeigen groen in samenwerking met Natuurpunt.

INFO EN BESTELLEN

www.rldv.be/projecten/1000-bomen
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IN BRECHT
Toerisme trakteert

Fiets deze zomer onze regionale 
klassiekers (of een verkorting ervan) en 
maak met jouw foto kans op een Brechtse 
cadeaubon. 

DATUM: de hele zomer tot eind augustus

PRIJS: gratis

INFO: toerisme Brecht, www.toerismebrecht.be

SWAP voor tieners 

 

Swap-activiteiten worden steeds 
georganiseerd voor alle tieners geboren in 
2006, 2007, 2008, 2009 en 2010.

DATUM: 04/08: Lilse Bergen 
11/08: Trampolinepark Level Up 
18/08: Efteling 
25/08: Skatepark Blikfabriek

PRIJS: € 135

INFO: Jeugddienst, 03 203 22 19 of  
www.brecht.be/swap

Bloedinzameling

Jij kan iemands leven redden. Gewoon 
door bloed te geven. Help je mee? Schrijf 
je in via donorportaal.rodekruis.be

DATUM: do. 04/08/22

UUR: van 16.30 tot 20.30 uur

LOCATIE: Administratief centrum, Kerklei 2

INFO: Rode Kruis Sint-Job-in-'t-Goor,  
0475 89 31 61

Kunst 2960

Kunst 2960 geeft beeldende 
amateurkunstenaars een gratis platform 
om in openlucht tentoon te stellen. 

DATUM: zo. 07/08/22

UUR: van 11.00 tot 17.00 uur

LOCATIE: Lochtenbergplein

LOCATIE: Curieus Brecht, 0486 39 85 20 of 
walter.vandecraen@telenet.be

Tentoonstelling

Beeldhouwer Willy Steurs stelt zijn werk 
tentoon en René Van Looveren zijn 
verzameling foto's en prentkaarten van 
de geschiedenis van Brecht.

DATUM: za. 06/08 en zo. 07/08

UUR: za. 13.00 tot 18.00 uur 
zo. 11.00 tot 17.00 uur

LOCATIE: gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9

INFO: Wandelclub Het Sluisken

Jeppa skate & stuntkamp 

Genoeg binnengezeten? Kom dan skaten 
of steppen met Jeppa op het skatepark 
of volg streetlessen in afwisseling met 
uitdagende Jeppa sporten. 

DATUM: ma. 08/08 t.e.m. vr. 12/08

UUR: van 09.00 tot 16.00 uur

PRIJS: € 27,00

LOCATIE: Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7

INFO: Jeugddienst, 03 203 22 19 of  
https://brecht.ticketgang.eu

Chirofeesten Brecht 

Chiro Brecht viert 50 jaar Chirofeesten! 
Op donderdag is iederen welkom in 
de zomerbar vanaf 16.00 uur. Vrijdag 
vieren ze met hun eigen leden en 
ouders. Zaterdag gaat de zomerbar 
open om 12.00 uur met aansluitend 
de openluchtfuif vanaf 21.00 uur. 
Zondag kan je touwtrekken of genieten 
op het terras vanaf 11.00 uur, met 
kinderdorp. Nadien sluiten ze af met de 
kortebroekefuif.

DATUM: do. 11/08, za. 13/08 en zo. 14/08

LOCATIE: Chirolokalen, Tilburgbaan 39

INFO: Chiro Brecht

Beachparty

Zand, strand en goede muziek. Deze fuif 
is in eerste instantie gericht op jongeren 
met een handicap. Maar iedereen mag 
komen meefeesten.

DATUM: vr. 12/08/22

UUR: van 19.00 tot 23.00 uur

LOCATIE: JH Den Dijk, Houtstraat 4G

INFO: Jeugdhuis Den Dijk,  
jhdendijk.inschrijvingen@kvg.be

Wielerwedstrijd  
groot Brecht

Wielerwedstrijd uitsluitend voor 
wielertoeristen aangesloten bij een 
erkende wielertoeristenclub in Brecht, die 
geen koers of daglicentie gehad hebben 
het afgelopen jaar. Inschrijving kan vanaf 
14.30 uur. Afstand: 60 km.

DATUM: za. 20/08/22

UUR: van 16.00 tot 18.00 uur

PRIJS: € 10,00 (€ 5,00 waarborg)

LOCATIE: Café Stapelhoef, Veldstraat

INFO: WTC Mastentop, www.mastentop.be

Jeugd viswedstrijd

Gratis jeugd viswedstrijd in 2 categoriëen 
van 6 tot 11 jaar en van 12 tot 16 jaar. 
Iedereen heeft prijs. Na de wedstrijd 
gratis ijsjes voor de deelnemers.

DATUM: za. 20/08/22

UUR: van 18.30 tot 20.30 uur

LOCATIE: Visput Sardinnekes, Oostmallebaan 
80a

INFO: De Sardinnekes, 0471 86 36 89

Inschrijvingen nieuw 
schooljaar

Inschrijvingsmomenten voor De 
Zevensprong en Klavertje 3.

DATUM: ma. 22/08 en di. 23/08

UUR: van 18.00 tot 19.30 uur

LOCATIE: School De Zevensprong, Venusstraat 5

INFO: School De Zevensprong,  
secretariaat@de7sprong.be
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WORDT VERWACHT

Sint-Job Zomert
Sint-Job Zomert met het Festival 
Familial, Geefplein en optredens van de 
Ketnetband, Cleymans en Van Geel en 
de Daredevils.

DATUM: za. 03/09/22

LOCATIE: Max Wildiersplein

INFO: www.sint-jobzomert.be

Whitbread classic
Happening voor old timers, 
tentoonstelling en rondrit.

DATUM: zo. 04/09/22

LOCATIE: Ondernemerslaan 

Garageverkoop
Gebuurte H. Man Jobweg

DATUM: zo. 04/09/22

UUR: van 08.00 tot 12.00 uur  

Vel-kermis
09/09: zomerquiz, 10/09: bal met 
muziek Roy Braspenning, 11/09: 
dansnamiddag met De Melando's, 
12/09 kaartnamiddag en bal, 16/09: 
bingoavond, 17/09: wielerwedstrijd en 
18/09: dartsnamiddag.

LOCATIE: Tent aan de wijkschool Klein 
Veerle. 

Sluiting bib Brecht
De bib van Brecht verhuist naar Uniq 
op de Gemeenteplaats. Omwille van 
die verhuis sluit de bib in Brecht van 
12 tot 30 september. Noteer ook al in je 
agenda: plechtige opening Uniq op  
1 oktober.

Deadline UiTkalender september: 5 augustus 2022

Bingo in Het Sluisken

Bingonamiddag in dienstencentrum Het 
Sluisken.

DATUM: do. 25/08/22 

UUR: van 13.30 tot 16.00 uur

LOCATIE: LDC Het Sluisken, Gasthuisstraat 11

INFO: LDC Het Sluisken, 03 330 11 21

Ontdek natuurdomein  
De Merel 

De Merel is een waardevol en 
uitgestrekt landschap. Samen met het 
gemeentebestuur van Brecht ijverde 
de organisatie Kempens Landschap 
ervoor om dit waardevolle landschap 
als één geheel te bewaren en te beheren. 
Na jarenlange inspanningen is dat ook 
gelukt. Wil je meer te weten komen 
over het merkwaardig verleden, over de 
recent aangeplante boomgaard, over de 
biodiversiteit in en rond de boomgaard 
en het ecologisch beheer, over de 10 meter 
lange mestbunker of over verschillende 
monumentale bomen als restant uit het 
verleden? Meld je dan zeker aan.

DATUM: do. 25/08/22 

UUR: om 19.00 uur

PRIJS: gratis

LOCATIE: Vertrek TC De Merel, 
Schippersdreef 7

INFO: Dienst vrije tijd,  
www.ticketgang.be/tickets/
brecht

Open kijkdag

Je kan een bezoekje brengen aan School 
In 't Groen en inschrijven.

DATUM: za. 27/08/22 

UUR: van 10.00 tot 12.00 uur

LOCATIE: Daltonschool In 't Groen, 
Leopoldstraat 15

INFO: School In 't Groen, https://bs-intgroen.be

Fietshappening  
De Schakel 

Als afsluiter van de zomervakantie kan je opnieuw 
‘schakelen’ met je fiets. Je kiest zelf je afstand en route of 
laat je adviseren door de routecoördinator.
In Brecht kan je starten bij de Pompiershut in de 
Ambachtslaan waar de brandweer zijn 120-jarig bestaan 
viert. De politie komt er ook gratis jouw fiets labelen. 
In Sint-Lenaarts kan je starten bij de Bokkenhut aan OC 
’t Centrum, waar ambiance heerst en boterhammen met 
spek voor je klaar staan.

UUR: van 08.00 tot 17.00 uur

PRIJS: € 5,00 / € 1,00

LOCATIE: Vertrek Brandweer Brecht, Ambachtslaan of OC  
't Centrum, Dorpsstraat

INFO: Toerisme Brecht, www.toerismebrecht.be

28 
AUG

120 jarig bestaan 
Brandweer Brecht

Op zaterdag kan je kijken of 
meedoen met het BK Gocart 
(Brechts kampioenschap en Belgisch 
brandweer kampioenschap).  
Meer info en inschrijven:  
www.bk-gocart.be. 's Avonds is het 
Bal van de Pompiers met dj Turtle 
vs dj Avalanche en dj Mitch.

Zondag is het opendeur met 
kinderanimatie (zoektocht, 
brandweerparcours), 
tentoonstelling 120 jaar brandweer 
Brecht en demonstraties met 
honden en nog veel meer.

LOCATIE: Brandweerkazerne, 
Ambachtslaan 10

INFO: Brandweer Brecht 

27-28 
AUG


