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Toerisme Brecht zette in januari wekelijks een wandeling in 
de kijker. Zo kon iedereen Brecht ontdekken in al zijn facetten 
en windrichtingen. 

Enthousiaste wandelaars stuurden hiervan honderden leuke 
en mooie foto’s in. De winnaars zijn bekend: 

 
Betty Baee voor het Sint-Willibrorduspad (foto)

 
Lotte Bollansée voor natuurgebied Kooldries-Hoofsweer

 
Stanny Correwyn voor het Kleipikkerspad

 
Maurina De Wulf voor het Uiltjespad

Zij ontvangen ieder een cadeaubon Brecht t.w.v. 25 euro 
van de Adviesraad voor Toerisme.

De andere winnende foto’s vind je terug in de rubriek ‘Net 
Gemist’ op pagina 22.

Wil je zelf de gemeente al wandelend verkennen? De 
dienst toerisme heeft een wandelbrochure met 15 
verschillende wandelingen in Brecht. Elke wandeling 
werd rond een ander thema opgebouwd. Je kan deze 
brochure verkrijgen voor 5 euro bij het Kempuseum, 
het administratief centrum in Sint-Job-in-‘t-Goor of op 
bestelling bij de dienst vrije tijd zolang deze gesloten is.
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COVID-19  
NUTTIGE INFO  

OVER DE VACCINATIE-CAMPAGNE

In vorig infoblad las je al heel wat nuttige info over de vaccinatiecampagne: waar kan ik mij laten vaccineren, 
hoe verloopt mijn vaccinatie, is het vaccinatiecentrum ook toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn, 

hoe zit het met de bereikbaarheid van het vaccinatiecentrum,… Je kan alles nog eens rustig nalezen op  
www.brecht.be/vaccinatiecentrum, daar staat alle nuttige info gebundeld. Je leest hier nieuwe info over de 

bereikbaarheid met de lijnbus, het antwoord op enkele veel gestelde vragen en een oproep naar prikpartners.

4



HOE GERAAK IK IN HET 
VACCINATIECENTRUM? 
In ons infoblad van maart kon je al lezen dat 
het vaccinatiecentrum (Provinciaal Vormings-
centrum, Smekenstraat 61, Malle) vlot bereikbaar is,  
zowel per fiets, openbaar vervoer als met de auto. 
Fietsroutes naar het vaccinatiecentrum vanuit de 
verschillende deelgemeenten vind je op www.brecht.be/
vaccinatiecentrum. Neem je het openbaar vervoer, neem 
dan volgende buslijnen:

 Vanuit Brecht
• Neem lijn 440 (aan haltes station Noorderkempen, 

Bethovenstraat, gemeentehuis, H. Schoofsstraat, 
Duivelstraatje, Kanaallaan, Bremstraat, wijkschool Klein 
Veerle, kruispunt Klein Veerle, Groot Veerle). Deze lijn 
rijdt tot Oostmalle busstation. Daar komt iedere 10 
minuten een pendelbus die reizigers ophaalt en tot aan het 
vaccinatiecentrum brengt en de reizigers terugbrengt naar 
het busstation van waar zij terug de lijn 440 kunnen nemen 
richting Brecht (in de spitsuren kan de reistijd iets langer zijn).
Deze bus rijdt dagelijks om het uur (raadpleeg de 
dienstregeling voor de juiste uren). Op weekdagen 

vertrekt de laatste bus in Oostmalle om 20.35 uur en op 
zaterdag om 21.35 uur. Op weekdagen vertrekt de eerste 
bus in Brecht om 06.05 uur en op zaterdag om 09:05 
uur. De lijn 440 rijdt niet op zondag. 

Vanuit Sint-Lenaarts
• Reizigers kunnen de lijnen 600, 602 of 432 (rijden om 

het uur) nemen tot aan station Noorderkempen om dan 
over te stappen op lijn 440 (verder verloop zie Brecht).

Vanuit Sint-Job-in-‘t-Goor
• Reizigers kunnen de lijn 412 (rijdt om het uur, laatste rit 

vetrekt om 19.12 uur aan kruispunt in Sint-Job-in-’t-Goor 
en rijdt niet op zondagvoormiddag) nemen tot halte 
Sint-Antonius Bethaniënlei en stappen dan over op de 
lijn 410 (rijdt om het half uur). Deze lijn stopt voor het 
vaccinatiecentrum.

 
Mensen met een beperkte mobiliteit mogen zich laten 
vergezellen door een begeleider als ze zich komen 
laten vaccineren. Heb je toch problemen om in het 
vaccinatiecentrum te geraken? Laat het ons weten via  
corona@brecht.be of 0800 23 310. We zoeken dan samen 
met jou naar de beste vervoersoplossing van en naar het 
vaccinatiecentrum.  

Totale volwassen  
bevolking (18+) ELZ  

Voorkempen: 90.225

Totale volwassen
bevolking (18+)  
in Brecht: 23.416

Aantal  
gevaccineerden  ELZ  

Voorkempen  (status op 17 maart): 
9.710 (meer dan 10% van de 

doelgroep in onze zone)

Aantal vrijwilligers dat  
zich aangemeld heeft  

voor vaccinatiecentrum  
Voorkempen: 895

Aantal vrijwilligers 
per vaccinatieshift in het 
vaccinatiecentrum: 14

Op de website  www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller kan je op elk moment van 
de dag de huidige vaccinatiegraad op de voet volgen. Je kan daarbij ook specifiek 
de resultaten voor onze ELZ Voorkempen bekijken.   5



 
 1    Ik ben zwanger. Mag ik me laten vaccineren?   
Volgens de Hoge Gezondheidsraad is het veilig voor 
zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren zowel met 
het vaccin van Pfizer, Moderna als dat van AstraZeneca. 
Het gaat immers telkens om niet-levende vaccins. 
Vaccinatie als je zwanger bent, is vooral aangewezen 
als je een hoger risico loopt om besmet te worden met 
het coronavirus, bijvoorbeeld als je in de zorgsector 
werkt. Vaccinatie wordt daarom momenteel niet 
systematisch aangeraden aan zwangere vrouwen, maar 
wel aan zwangere vrouwen die in de zorgsector werken of 
aan zwangere vrouwen met onderliggende aandoeningen. 
Vaccinatie tijdens borstvoeding is ook toegelaten.  

Zwangere vrouwen die de COVID-ziekte zelf doormaken 
lopen een groter risico op een ernstig verloop dan 
niet zwangeren. Naast vroegtijdige bevalling, hebben 
COVID-zieke zwangeren meer kans op complicaties en 
hospitalisaties dan niet zwangeren. 
 
2    Wanneer word ik uitgenodigd voor vaccinatie? 
Als je aan de beurt bent voor de prik tegen corona, krijg je 
een persoonlijke uitnodiging via de post. Je kan er ook voor 
kiezen om je uitnodiging digitaal te ontvangen. Daarvoor 
koppel je je e-mailadres aan e-box (www.myebox.be) 
en it’s me (www.itsme.be). We raden dit zeker aan, want 
op die manier ontvang je sneller de nodige informatie en 
kan je meteen online je afspraak bevestigen of verplaatsen. 
De uitnodiging ontvang je ongeveer 2 weken op voorhand. 
Op www.laatjevaccineren.be/je-uitnodiging-voor-
coronavaccinatie vind je meer informatie over de uitnodiging 
en het bevestigen of het verplaatsen van je afspraak.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3    Mag alles weer zodra ik gevaccineerd ben?  
Zodra er een voldoende hoge vaccinatiegraad onder 
de risicogroepen bereikt wordt en de druk op het 
gezondheidszorgsysteem vermindert, zullen er wel bepaalde 
wijzigingen worden doorgevoerd aan de coronamaatregelen. 
Maar momenteel moet je de coronamaatregelen blijven 
volgen, zowel voor je eigen veiligheid als die van de anderen. 
Zeker als je zelf niet tot een risicogroep behoort, maar wel in 
contact komt met risicopersonen.

VEELGESTELDE VRAGEN  
EN HUN ANTWOORD

WORD JIJ OOK EEN 
PRIKPARTNER? 
We horen dat veel mensen zich toch wat zorgen 
maken, bijvoorbeeld over de manier waarop je 
je afspraak voor je vaccinatie kan bevestigen of 
verplaatsen. Sommige mensen zijn digitaal niet 
zo onderlegd of hebben geen internet of computer. 
Zij kunnen zeker hulp gebruiken en misschien kan jij 
helpen!   

We roepen op om in je buurt, straat of 
appartementsgebouw, je eigen telefoonboek, je 
familie, vrienden- en/of kennissenkring … te kijken 
of mensen je hulp zouden kunnen gebruiken. Als je 
dat vermoedt, stap dan op die persoon af en bied je 
aan als “prikpartner”. Als die persoon zich wil laten 
vaccineren, en die kan daarbij hulp gebruiken, dan 
hoeft hij/zij op het moment dat de uitnodiging in 
de bus valt maar naar jou te bellen en is die zeker 
van jouw ondersteuning. Ook voor vervoer van en 
naar het vaccinatiecentrum kan je je hulp aanbieden 
aan iemand die niet op eigen houtje ter plaatse 
geraakt. We zijn ervan overtuigd dat het idee 
dat iemand klaar staat om te helpen indien nodig voor 
veel mensen een geruststelling zal zijn.
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Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) 
is op zoek naar een nieuwe voorzitter

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een erkende, 
gemeentelijke adviesraad. Het gemeentebestuur betrekt het LOK 
bij het gemeentelijk beleid inzake (buitenschoolse) kinderopvang. 
De adviesraad kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen 
of initiatieven nemen en bevordert de samenwerking tussen 
kinderopvangorganisatoren en de ouders. Daarnaast organiseert 
het LOK op eigen initiatief opleidingen over algemene thema’s die 
aansluiten bij de noden van de partners.  

Het LOK is een actieve adviesraad die, door de verscheidenheid 
van de leden, het beleid rond kinderopvang op de voet volgt. 
Het is voor alle partners een ontmoetingsmoment, een 
netwerkplatform om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. 

Voorzitter gezocht
De voorzitter is een belangrijk aanspreekpunt voor Kind en Gezin, 
de kinderopvanginitiatieven en de ouders zelf. Volgende taken 
kunnen toegeschreven worden aan de voorzitter: 

• hij/zij leidt en modereert de vergaderingen; 
• hij/zij bewaakt het overlegproces en de besluitvorming, 

laat de vergaderingen ordelijk verlopen en superviseert de 
verslaggeving;

• hij/zij mobiliseert de lokale actoren tot samenwerking, in 
samenspraak met alle partners en in nauw overleg met het 
lokaal gemeentebestuur;

• hij/zij bereidt de vergaderingen mee voor en volgt de (lokale 
en ruimere) actualiteit rond kinderopvang op;

• hij/zij vormt samen met de secretaris, afgevaardigd door 
het gemeentebestuur, en de schepen van jeugd het dagelijks 
bestuur van het LOK. 

Hecht je belang aan (buitenschoolse) kinderopvang? Wens je, 
samen met het LOK, mee na te denken over het beleid rond 
kinderopvang in onze gemeente? Ben je actief binnen het 
oudercomité van de school van jouw zoon of dochter, ben je 
zelf leerkracht of heb je een pedagogische opleiding gevolgd? 
Heb je zin om jouw schouders te zetten onder de werking van 
het LOK? Dan ben je diegene die we zoeken! Ontvang je graag 
meer informatie over de werking van het LOK en de taken van de 
voorzitter? Of wens je je kandidaat te stellen? Neem dan contact 
op met Kris Van Dijck.

ACTIEPLAN VOOR  
VERKEERSVEILIGHEID 

De verkeersveiligheid is in deze 
bestuursperiode een prioriteit voor Brecht.
 Daarom neemt de gemeente samen met 
de politiezone Voorkempen deel aan het 
startoverleg Verkeersveilige Gemeente. 
Brecht onderschrijft de missie om te 
streven naar nul verkeersslachtoffers in 
de provincie Antwerpen en ondertekende 
het SAVE-charter al in 2014. Het 
startoverleg is een eerste kennismaking 
met het traject Verkeersveilige Gemeente 
waarbij gemeenten een eigen actieplan 
verkeersveiligheid opstellen en 
uitvoeren onder begeleiding van de vier 
projectpartners.

In februari startte de gemeente samen 
met de politiezone Voorkempen met 
het traject Verkeersveilige Gemeente. 
Het traject is een samenwerking tussen 
de provincie Antwerpen, de Federale 
Diensten van de Gouverneur, de Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde en de vzw Ouders 
van Verongelukte Kinderen. We maken 
een actieplan rond verkeersveiligheid 
op, dat bestaat uit de vijf pijlers van 
verkeersveiligheid (beleid en organisatie, 
educatie en communicatie, infrastructuur, 
handhaving, evaluatie en monitoring). Binnen 
elke pijler leggen we prioriteiten vast op korte 
en lange termijn en bouwen we regelmatig 
een evaluatie in. De gemeente is zo intussen 
al gestart met het veiliger inrichten van de 
schoolomgevingen. We werken onder andere 
wel nog aan het structureel verankeren 
van de verkeersveiligheid in zowel de 
infrastructuur als in het gedrag van de 
inwoners en weggebruikers.

INFO Kris Van Dijck, consulent welzijn (secretaris LOK),  
Gasthuisstraat 11, Brecht, lok@brecht.be

BEKNOPT
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Nood aan moderne en efficiënte dienstverlening
Het personeel heeft momenteel niet voldoende ruimte in het gemeentehuis om optimaal te kunnen 
werken en aan de noden van de huidige moderne en efficiënte dienstverlening te voldoen. Door de 
krappe bezetting is er onder andere een gebrek aan privacy van de burgers voor het behandelen 
van hun dossier. Bovendien is er nu geen plaats in het gebouw voor een vergaderzaal, een 
spreekruimte, archiefruimte of een refter. De diensten zijn her en der verspreid in het gebouw en 
over verschillende gebouwen binnen de gemeente. Dat is heel verwarrend voor onze inwoners, 
bemoeilijkt de samenwerking tussen de diensten en is nefast voor een efficiënte dienstverlening 
naar de inwoners. Het gebouw is ook afgeleefd en beantwoordt niet aan de normen qua 
energievriendelijkheid. Een nieuwe huisvesting is dus nodig.

Gemeenschapscentrum Jan vander Noot als nieuw administratief centrum
Tijdens de studie werden verschillende locaties onderzocht en na haalbaarheidsonderzoeken 
bleek de herwaardering van het huidige gemeenschapscentrum Jan vander Noot voor het nieuwe 
administratieve centrum de beste optie. De huisvesting van de administratieve diensten zal in 
het administratief centrum gecombineerd worden met een gemeenschapsfunctie, zoals de 
aanwezigheid van compacte polyvalente zalen die flexibel te gebruiken zijn. Deze realisatie past 
binnen een ruimere visie over het Gemeentepark, namelijk de creatie van een parkcampus. Op 
lange termijn voorziet het college naast de parkcampus nog twee extra publieke en culturele 
dienstverleningsknopen in Brecht, namelijk de welzijnscampus aan het sociaal huis en de 
schoolcampus (in de Van Pulstraat).

Parkcampus verzamelt verschillende 
sociale en culturele functies

Het huidige gemeentehuis van Brecht werd oorspronkelijk in 1848 gebouwd en in 1980 kreeg 
het zijn huidige functie. Toen telde onze gemeente zo’n 18.000 inwoners. Intussen zijn dat 

er bijna 30.000 en zitten de gemeentediensten er krap behuisd. Een uitbreiding van het 
gemeentehuis bleek ruimtelijk en technisch geen goede oplossing. Het college startte in 

september 2019 met de zoektocht naar de meest geschikte locatie voor de administratieve 
diensten in Brecht. Verschillende pistes werden onderzocht. Een herwaardering van het 

huidige gemeenschapscentrum Jan vander Noot naar een nieuw administratief centrum met 
gemeenschapsfunctie kwam als beste optie uit de bus. Dit past bovendien binnen een ruimere 

visie over het Gemeentepark in Brecht, namelijk de creatie van een parkcampus. 
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Parkcampus verzamelt verschillende sociale en culturele 
functies
De parkcampus zal in de toekomst heel wat sociale en 
culturele functies verzamelen. Naast de administratieve 
diensten zijn de bibliotheek, de muziekacademie, het 
Kempuseum en de buitenschoolse kinderopvang er 
gevestigd. Een grote meerwaarde van de campus is 
dat deze bereikbaar is via verschillende trage wegen. 
In een mobiliteitsonderzoek wordt de functie van de 
Mudaeusstraat nog herbekeken en wordt onderzocht 
of die onthard kan worden. Voor een definitieve locatie 
van de grote polyvalente zaal wordt ook naar de 
parkcampus of toch zeker de nabijheid van de parkcampus 
gekeken. Op deze manier wordt de parkcampus als 
het ware geprogrammeerd als een sociaal cultureel 
gemeenschapscentrum.

Af te leggen traject
Na de goedkeuring van dit masterplan door het college 
wordt nu de volgende horde in het project voor het 
administratief centrum genomen. Ontwerpteams die zullen 

instaan voor het uittekenen van de plannen om het huidige 
gemeenschapscentrum Jan vander Noot om te vormen 
tot een nieuw administratief centrum werden opgeroepen 
en enkele teams werden geselecteerd. Met hen zal verder 
onderhandeld worden over de offerte om zo uiteindelijk 
tot 1 team te komen dat het ontwerp zal opmaken. In de 
planning staat voorop dat er in juli 2021 een architectenteam 
aangesteld kan worden. Nadien kan het team beginnen met 
de opmaak van de plannen en de uiteindelijke aanvraag van 
de omgevingsvergunning. Daarna wordt er een procedure 
gevoerd voor de aanstelling van een aannemer. De 
bouwwerken zullen enige tijd in beslag nemen. In de timing 
die momenteel vooropgesteld wordt, is het de ambitie om het 
nieuwe administratieve centrum aan het einde van deze of het 
begin van volgende legislatuur af te hebben. 

Gemeente koopt Carrefour in Brecht centrum aan
De gemeentelijke administratieve diensten zullen verhuizen 
naar het gemeenschapscentrum Jan vander Noot. In dat 
gebouw is momenteel de bibliotheek gevestigd en kunnen 
verenigingen zalen huren. Om die twee functies tijdelijk 
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te huisvesten tijdens bovenstaande werken, kocht de 
gemeente het gebouw van de voormalige Carrefour in 
Brecht centrum aan.
 
Tijdelijke huisvesting
De bibliotheek (filiaal Brecht) is, samen met een 
aantal te huren zalen, momenteel gehuisvest in het 
gemeenschapscentrum Jan vander Noot. De bibliotheek 
neemt in de toekomst haar definitieve intrek in het huidig 
gemeentehuis (kasteel Neut) nadat er verbouwingswerken 
worden uitgevoerd. We vonden een mooie tijdelijke oplossing 
voor de bib door de Carrefour op de Gemeenteplaats aan te 
kopen. Ook de verenigingen kunnen dan nog steeds terecht in 
het centrum van Brecht om hun activiteiten te laten doorgaan 
zoals dat nu is in het gemeenschapscentrum Jan van der Noot.  
 
Toegankelijk gebouw
Het bestuur vindt het belangrijk om ook tijdens de 
verbouwingswerken een goede dienstverlening te kunnen 
aanbieden. Met de aankoop van de voormalige Carrefour 
kiezen we heel bewust voor een locatie in het centrum 
van Brecht. We vinden het belangrijk om ook tijdens 
de verbouwingen alle diensten centraal aan te kunnen 
bieden. Het gebouw is goed toegankelijk, wat ook een 
enorme meerwaarde is tijdens de tijdelijke huisvesting. 
Op middelkorte termijn zullen de nodige verbouwings- en 
verfraaiingswerken starten.

Timing en planning
De parkcampus omvat heel wat bouw- en verbouwwerken 
en is een 10-jaren plan dat nog verder uitgetekend 
zal worden. Het is de bedoeling om de projecten 
achtereenvolgens uit te voeren, met als eerste start 
het nieuwe administratief centrum in 2023. Zo’n 
bouwwerkzaamheden nemen snel twee jaar in beslag. 

Nadat de werken aan het nieuw administratief centrum 
zijn afgerond, starten de werken aan het gemeentehuis / 
Kasteel Neut. Daarna komt de polyvalente zaal aan bod. 
Het bestuur vond het bijgevolg heel belangrijk dat er een 
valabel alternatief aangeboden werd voor de verenigingen 
en de bibliotheek.

Draagvlak voor duurzaam project
Het bestuur wil zorgen voor een duurzaam en gedragen 
project. Vanaf nu start ook een ruimere infocampagne 
om de inwoners te informeren over de stand van zaken 
van het project. Bovendien worden de inwoners bij 
verschillende fases van het project betrokken en krijgen ze 
de mogelijkheid erin te participeren. Wordt dus vervolgd!

In onze gemeente zijn drie culturele 
centra: het nieuwe OC ’t Centrum in 
Sint-Lenaarts, gc Jan vander Noot in het 
centrum van Brecht (dat dus tijdelijk 
verhuist naar het voormalig Carrefour-
gebouw) en het Goorhof in Sint-Job-in-
‘t-Goor. Ook over de toekomst van het 
Goorhof denkt het bestuur na en staat 
in 2024 een studie ingepland over de 
toekomst ervan. 

Verbouwing voormalige 
Carrefour voor bib en zalen

2023: Start werken gc Jan 
vander Noot naar nieuw 
administratief centrum

Verhuis bib Brecht  en zalen Verhuis gemeentelijke diensten 
naar nieuw administratief 

centrum

Verbouwing gemeentehuis 
(Kasteel Neut) naar bib

Verhuis bib van voormalige 
Carrefour naar gemeentehuis

Bouw polyvalente zaal in 
nabijheid van parkcampus
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Projectsubsidie Raket voor inclusieve opvang 
Dankzij het project Raket kan de gemeente Brecht samen 
met nog 5 andere gemeenten (Kalmthout, Wuustwezel, 
Zandhoven, Zoersel en Borsbeek) verder inzetten op 
inclusieve opvang. Raket is een pilootproject van de 
Vlaamse overheid dat ernaar streeft de ellenlange busritten 
van kinderen uit het buitengewoon onderwijs in te korten. 
Inclusieve buitenschoolse kinderopvang is hierin 1 van de 
mogelijke oplossingen.  
 
Stap voor stap  
De projectsubsidies geven de mogelijkheid om beter te 
focussen op de zorg die kinderen nodig hebben. Stap voor 
stap kan Ferm Kinderopvang de locaties verder uitrusten 
met geschikt materiaal. Ze kunnen de personeelsleden extra 
opleiden om tegemoet te komen aan specifieke zorgen van 
kinderen, de toegankelijkheid van de locaties vergroten…  

In de locaties zullen een aantal kinderbegeleiders de rol 
van zorgbegeleider opnemen. Samen met de plaatselijke 
verantwoordelijken van de kinderopvang, de (zorg)
begeleiders en de ouders onderzoekt Ferm Kinderopvang de 
zorgbehoeften en wat dit voor de opvang betekent. Er wordt 
telkens bekeken hoe elk kind functioneert in de groep en 
welke redelijke aanpassingen nodig zijn. De ouders zijn voor 
hen de spil in het zorgnetwerk van hun kind maar de teams 
willen ook graag leren van therapeuten, thuisbegeleiders, 
artsen, kinesisten, ergotherapeuten… die het kind begeleiden. 
Deze begeleiders zijn eveneens welkom in de opvang om de 
nodige zorg en eventuele aanpassingen te bespreken. 

Leren omgaan met verschillen
De grote meerwaarde van een inclusieve kinderopvang is dat 
kinderen op jonge leeftijd leren omgaan met verschillen. Wat 
ze samen delen is de goesting om te spelen want samen 
spelen is plezant maar ook leerzaam, zowel voor kinderen 
zonder beperking als voor kinderen met een beperking.

BEKNOPT

ELK KIND HOORT ERBIJ IN  
KINDEROPVANG BRECHT

Ferm Kinderopvang (de vroegere Stekelbees) organiseert al bijna 20 jaar buitenschoolse kinderopvang in de gemeente 
Brecht. Deze opvang staat in voor de begeleiding van de Brechtse kinderen, voor en na school, op woensdagmiddag 

en schoolvrije- en vakantiedagen. De kinderbegeleiders voorzien telkens leuke activiteiten en ondersteunen de 
kinderen tijdens vrije spelmomenten. Sinds een aantal jaren wordt er extra aandacht besteed aan inclusie want bij 

Ferm Kinderopvang is élk kind welkom. Elk kind hoort erbij, ongeacht zijn/haar specifieke zorgen, ongeacht het type 
onderwijs dat het kind volgt. 

INFO Ferm Kinderopvang, 070 246 041,  
ksmout@samenferm.be - info over  
leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs:  
www.buitengewoonleerlingenvervoer.be
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Brechtse sportprestaties 2020
Dat corona het sportjaar 2020 grondig heeft beïnvloed is een open deur intrappen. Wedstrijden werden uitgesteld 

of geannuleerd, trainingen moesten volgens strikte maatregelen georganiseerd worden, sporten moesten 
heruitgevonden worden om coronaproof te zijn... Kortom, 2020 heeft het creatiefste in iedereen naar boven gebracht. 

De Brechtse sportraad beseft dat sommige sporten hard getroffen zijn door de maatregelen en daardoor hun hele 
seizoen in het water hebben zien vallen. Langs de andere kant merken zij ook dat andere sporters helemaal zijn 

opengebloeid in deze bizarre periode. En net daarom wou de sportraad dat niet zomaar laten voorbij gaan en wilde 
ze ook die prestaties de kans geven om in de bloemetjes gezet te worden. Met die reden heeft de sportraad een oproep 

gelanceerd naar Brechtse sportprestaties in 2020, waarvan we de winnaars even kort voorstellen.

Stef Anthonissen: (wielrennen en 
lopen) Finishte in de top 100 Gran 
Fondo La Marmotte met 5000 
hoogtemeters na 6u33min23sec. 
In deze coronatijd stelde hij een 
nieuw doel: marathon lopen op 
zichzelf. Uiteindelijk liep hij die 
uit in 2u48min10sec. Bovendien 
deed hij mee aan een virtuele 
wedstrijd op Zwift over 300km 
en finishte als tweede. 

Judoka’s van De 
Schakel: Namen op 
woensdag 22 januari 
2020 deel aan het MOEV 
Scholenkampioenschap 
judo en wonnen het 
ploegenkampioenschap 
voor basisscholen.

VERDEDIGINGSSCHOOL JP: 
Gaf online lessen Tai-Jutsu 
en maakte demofilmpjes 
om verschillende 
verdedigingstechnieken te 
laten zien.
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Emma Bauwens: (eventing) 
Behaalde op 5 juli 2020 de eerste 
plaats tijdens een nationale 
eventing-wedstrijd in Orp-Le-
Grand (Pony reeks L100).

Niels Vandeputte: 
(veldrijden) Behaalde 
in 2020 enkele mooie 
resultaten, een samenvatting: 
2e op BK Antwerpen 
bij beloften, 7e op WK 
Dubendorf bij beloften, 
provinciaal kampioen en 8 
top 10-plaatsen bij profs.

Judoclub Hirano Brecht: 
Organiseerde verschillende 
activiteiten om al haar leden op 
een positieve, sportieve en fijne 
manier bezig te houden met judo. 
Zette sterk in op verbondenheid 
binnen de club en organiseerde 
verschillende buitentrainingen 
alsook online trainingen, quiz 
voor -12 en +12-jarigen, bingo, 
geocaching, fiets/looptocht naar 
Scherpenheuvel, maakte filmpje 
voor Move tegen pesten…

Dirk Vermeiren: (lopen) Werd Belgisch 
kampioen op de 10 kilometer op de 
piste in zijn leeftijdscategorie +45.

Daphne Van Doninck: (discuswerpen) 
Werd Belgisch kampioene 
discuswerpen scholieren dames.

Hasse Fleerackers: 
(triathlon) Werd 
Belgisch kampioene 
bij jeugd A + junioren.
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BEKNOPT

HEMELWATER- EN DROOGTEPLAN  VOOR ONZE GEMEENTE

Lange periodes van droogte, gevolgd 
door te veel regen op te korte tijd en 
wateroverlast: het wordt stilaan het 
typische weerbeeld in België. Pidpa 
werkte hiervoor een individuele 
oplossing uit op maat van elke 
gemeente: een hemelwaterplan. Met 
zo’n plan wordt een studie gemaakt 
van de lokale situatie met onder 
andere de kritische punten waar men 

wateroverlast kan verwachten. Dit 
resulteert in een plan van aanpak met 
concrete actiepunten om naar de 
toekomst toe deze wateroverlast te 
vermijden en tezelfdertijd dit overschot 
aan water op een duurzame manier in 
te zetten, bijvoorbeeld door opslag, het 
vertraagd afvoeren of infiltratie.

Ondertussen werd de opmaak van 

dit basishemelwaterplan voor Brecht 
afgerond en goedgekeurd door de 
gemeenteraad. Hierbij ging bijzondere 
aandacht naar de waterhuishouding 
van waardevolle landschapselementen 
zoals het Rommersven. Dankzij deze 
langetermijnvisie van de gemeente en 
Pidpa, wordt een duurzame aanpak 
van de problematiek van droogte en 
wateroverlast realiteit.

 
 
 
 

Gemeente en OCMW Brecht leggen een werfreserve 
aan (duur minimum 1 jaar) voor de functie van 
contractuele administratieve medewerker (C1-3). 

Ben jij communicatief, klantvriendelijk, administratief 
nauwkeuring en gedreven? Kan je vlot overweg met de 
courante softwarepakketten en ben je in het bezit van 
een diploma HSO of gelijkwaardig? Dan is een job als 
administratieve medewerker bij het gemeentebestuur of 
OCMW Brecht iets voor jou!

Als je slaagt voor het examen, maak je gedurende 
minimaal één jaar deel uit van de werfreserve 
(verlengbaar tot 3 jaar). Afhankelijk van jouw sterktes en 
de mogelijke vacatures kan jou op basis van een 

bijkomend gesprek een deeltijds of voltijds contract van 
bepaalde of onbepaalde duur aangeboden worden. 
Indien zich meer dan 50 kandidaten inschrijven, worden 
preselecties gehouden.

De infobundel met vermelding van functiebeschrijving, 
toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je 
bekomen bij het gemeentebestuur (personeelsdienst), 
Gemeentepark 1, 2960 Brecht (03 317 17 72) of via 
www.brecht.be. De schriftelijke kandidaturen moeten - 
samen met een cv en een kopie van je diploma van HSO 
of gelijkwaardig - toekomen bij het gemeentebestuur, 
Gemeentepark 1, 2960 Brecht en dit uiterlijk op 13 
april 2021 om 12.00 uur ’s middags. Dit via e-mail 
naar sollicitaties@brecht.be of via afgifte tegen 
ontvangstbewijs. Op deze datum lever je het bewijs 
dat je voldoet aan de voorwaarden, uitgezonderd het 
uittreksel strafregister dat kan toekomen tot 16 april 
2021 om 12.00 uur ’s middags.

VACATURE
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Een BIN is een gestructureerd 
samenwerkingsverband 
tussen burgers uit een bepaald 
gebied, onder leiding van een 

coördinator. Dit alles in overleg en in samenspraak met 
de politiediensten. De coördinator is iemand uit de buurt 
die niet tot de politiediensten behoort. Een BIN wordt 
gevormd met het oog op het verhogen van de veiligheid. 
Via een cascadesysteem (iemand wordt gebeld en belt 
die info door aan enkele andere personen) wordt zeer 
snel dringende informatie verspreid.

In Brecht zijn een aantal BIN’s actief. Hoe lid worden 
van een BIN? Ligt mijn straat in een BIN? Wat is 
een BIN-Z of BIN-I? Hoe werkt een BINfoon? Al je 
antwoorden op deze vragen vind je terug op de website 
van Politie Voorkempen:  
www.politie.be/5355/vragen/bins

INFO dienst preventie Lokale Politie Voorkempen, 03 210 41 15  
of pz.voorkempen.preventie@police.belgium.eu

Buurt informatie netwerken 

De wet zegt dat iedereen recht 
heeft op menswaardig wonen. 
Een gezonde woning met een 
minimum aan comfort is immers 
een belangrijke voorwaarde voor een 
goede levenskwaliteit. Elke woning 
in Vlaanderen moet daarom voldoen 
aan een aantal minimumnormen 
op het vlak van veiligheid, 
gezondheid en basiscomfort. Die 
woningkwaliteitsnormen liggen vast in 
de Vlaamse Wooncode.
Benieuwd aan welke kwaliteitseisen 
een veilige en gezonde woning 
moet voldoen? Neem een kijkje op 
https://www.wonenvlaanderen.be/
woningkwaliteit.

Lijst gezworenen assisenjury
Elke vier jaar moet de gemeente een lijst opmaken van personen 
die kunnen worden aangewezen om in een assisenjury te zetelen, 
de zogenaamde ‘lijst van gezworenen’. Deze lijst wordt opgemaakt 
op basis van de kiezerslijst van de laatste parlementsverkiezingen. 
De burgemeester voerde in januari een loting uit, deze bestaat uit 
het trekken van een getal van 2 cijfers. De personen van wie het 
rangnummer op de laatste kiezerslijst eindigt op dat getal, worden 
op de voorbereidende lijst van gezworenen opgenomen. Enkel 
personen tussen 28 en 65 jaar oud komen in aanmerking. 

De uitgelote kiezers kregen in maart een vragenlijst opgestuurd. 
In deze vragenlijst wordt er gepolst naar de geschiktheid van de 
kandidaten om in een assisenjury te zetelen. De ingevulde en 
ondertekende vragenlijst moet worden terugbezorgd aan de dienst 
burgerzaken. Alle gegevens worden daarna overgemaakt aan de 
bestendige deputatie van de provincie Antwerpen. 
Voor de aanvang van een assisenproces kiest de voorzitter van de 
rechtbank uit de lijsten van gezworenen de namen van de juryleden 
en de plaatsvervangende leden. Op dat moment krijgen deze 
kandidaat-juryleden een oproep tot verschijnen voor het hof van 
assisen via een gerechtsdeurwaarder.

INFO Dienst burgerzaken, Gemeentepark 1, 03 660 25 50 of bevolking@brecht.be
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Met de coronacrisis stelt de 
politie vast dat het probleem van 
cybercriminaliteit alleen maar groter 
werd. Van januari tot oktober 2020 
hebben ze honderden PV’s opgesteld 
met een totale buit van ruim boven 
de 2 miljoen euro aan gestolen geld. 
De financiële schade is dus enorm. 
Voor de betrokken slachtoffers zijn de 
emotionele gevolgen ook groot.

Voornaamste vormen 
cybercriminaliteit
Oplichting via het internet gebeurt 
op veel verschillende manieren 
en de technieken veranderen heel 
erg snel. Het is daarom niet altijd 
gemakkelijk om fraude via internet, 
computer en smartphone te 
herkennen. We sommen hieronder 
de vier vaakst gebruikte technieken 
op die voorkomen in onze zone: 
phishing, smishing, oplichting 
via tweedehandswebsites en 
emotiefraude.

  
Bijna elke dag ziet de Lokale Politie Voorkempen mensen die opgelicht zijn door cybercriminelen. 

Het gaat dan om allerlei vormen van oplichting via de computer, internet of je smartphone. In onze 
politiezone komen de laatste tijd 4 specifieke vormen het vaakst voor: fraude via e-mail en SMS 
(phishing en smishing), oplichting via tweedehandswebsites en emotiefraude. We zien ook dat 

jongeren vaak ingezet worden door criminelen in ruil voor geld.

Voor miljoenen euro’s opgelicht:  
LOKALE POLITIE VOORKEMPEN 

WAARSCHUWT VOOR STIJGEND  
AANTAL CYBERMISDRIJVEN

1. PHISHING & SMISHING

Oplichters sturen e-mails (phishing) of sms’en (smishing) naar hun slachtoffers 
en doen zich voor als iemand anders. De berichten zijn heel goed nagemaakt en 
zien er echt uit.

Bijvoorbeeld:
• ze doen zich voor als: de FOD Financiën, een bankinstelling of een 

incassobureau en vragen om een achterstallige betaling te doen via internet;
• ze sturen je een SMS waarin ze schrijven dat ze van Cardstop zijn en je 

bankkaart geblokkeerd is;
• ze sturen e-mails van postpakketjes waarvoor je nog een bedrag moet 

storten, of waarin ze schrijven dat je een prijs hebt gewonnen of
• ze doen zich voor als je dochter of zoon en sturen je via sms, e-mail of 

whatsapp dat ze dringend geld nodig hebben. Hierbij worden voornamelijk 
senioren sterk geviseerd.

In alle gevallen gebruiken de oplichters allerhande excuses om het slachtoffer 
te overtuigen om bepaalde handelingen te verrichten met de bankkaart, 
homebanking of smartbanking. Meestal vragen ze je om op een link te klikken 
die leidt naar een fake website. Als je dat doet, kunnen de oplichters je gegevens 
stelen en je bankrekening plunderen.

Laat je dus niet te snel overtuigen om betalingen uit te voeren voor zaken waar je 
niets van af weet. Het kan nooit kwaad om extra te informeren. Laat je zeker ook 
niet afschrikken als de persoon die je aan de lijn krijgt, kwaad wordt.
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2. OPLICHTING VIA 
TWEEDEHANDSWEBSITES

Dit kan op drie manieren gebeuren:
• je koopt iets tweedehands online en betaalt ervoor, 

maar je krijgt nooit aan wat je besteld hebt;
• je verkoopt iets online en stuurt het op, maar je krijgt 

nooit je geld;
• je komt overeen om iets te ruilen, bijvoorbeeld een 

goed voor geld of andersom. De tegenpartij vraagt je 
om een ‘testbetaling’ uit te voeren van een zeer klein 
bedrag. Als je dat doet, kom je op een fake website 
terecht waar de oplichters je geld kunnen stelen 
zoals hierboven beschreven bij ‘phishing’.

3. EMOTIEFRAUDE

Oplichters doen er bij deze vorm van oplichting alles 
aan om een emotionele band te ontwikkelen met hun 
slachtoffer. Vaak leggen ze contact via sociale media 
of een datingsite en proberen ze zo vrienden te worden 
of zelfs een relatie met je te beginnen. Eens je een 
bepaalde band met deze oplichter hebt, vertellen ze 
je dramatische verhalen over een ziek familielid. Ze 
vertellen dat ze daardoor financiële problemen hebben 
en vragen je om geld over te schrijven dat ze willen 
lenen. Het gaat daarbij altijd over heel grote bedragen 
(duizenden tot honderdduizenden euro’s).

Gevaren voor jongeren
We zien in onze politiezone ook dat oplichters geregeld 
jongeren proberen te overtuigen om hen te helpen in ruil 
voor geld. Dat fenomeen noemen we ‘muilezels’. Deze 
jongeren geven hun bankkaart en code aan de oplichters, 
die hun bankrekening gebruiken als tussensluis voor hun 
criminele activiteiten. 

De reden waarom jongeren zich laten overtuigen om 
hieraan mee te werken, is omdat de oplichters hen ‘snel 
geld’ beloven, minstens 100 euro. De jongeren weten 
niet waar dat geld vandaan komt en beseffen niet dat ze 
meewerken aan criminele feiten. Uiteindelijk krijgen ze het 
beloofde geld zelfs niet eens, maar kunnen ze wel vervolgd 
worden voor deze strafbare feiten. De geldboetes die 
daaraan vasthangen zijn niet min en komen in geval van 

minderjarigen op de schouders van de ouders terecht. We 
spreken over honderden tot (tien)duizenden euro’s.

Deze oplichters ‘rekruteren’ jongeren vaak via Snapchat, 
Instagram of andere sociale media. Trap hier niet in en 
bezorg bij argwaan de gegevens van deze oplichters 
onmiddellijk aan de politie. Ook al beloven de criminelen 
je een mooi geldbedrag: ze zijn er alleen maar op uit om 
zo veel mogelijk geld buit te maken van anderen, en ze 
weten heel goed dat jij hiervoor gestraft kan worden. Dit 
fenomeen komt vaker voor dan je denkt. Wijs je (klein)
kinderen dus zeker op de gevaren!

Tips
Hoe kan je jezelf wapenen tegen al deze vormen van 
oplichting?

• Is het te mooi om waar te zijn? Dan is het dat meestal 
ook.

• Echte vriendschap of liefde kost geen geld. Vraag 
jezelf af: hoe goed ken jij deze persoon eigenlijk?

• Een bankkaart en code is persoonlijk. Je geeft deze 
nooit aan iemand anders.

• Kijk bij een e-mail alle e-mailadressen goed na. 
Is het e-mailadres van een officiële instantie raar 
geformuleerd of gebruiken ze een hotmail-account? 
Dan moet je alarmbel beginnen te rinkelen.

• Een bank vraagt nooit via de telefoon of e-mail om geld 
over te maken of ergens in te loggen. Ga hier bij twijfel 
niet op in, en maak een afspraak bij je bank.

MEER WETEN?

Wil je graag nog meer leren over cybercriminaliteit? 
Op deze websites vind je betrouwbare informatie: 
safeonweb.be, besafe.be en trapnietindeval.be. 

Wil je een poging tot oplichting doorgeven maar ben je 
geen slachtoffer? Meld dit dan bij meldpunt.belgië.be. Je 
hoeft in dat geval geen aangifte te doen bij de politie. Je 
kan ook de podcast over cybercriminaliteit beluisteren van 
de politiezone Antwerpen. Die vind je terug op Spotify bij 
‘Politiezone Antwerpen’.

17



Ook buiten de fietsstraten is het 
belangrijk de nodige regels te volgen in 
het verkeer. Enkele voorbeelden:

• Volg de verplichte rijrichting op het fietspad 
(kijk hiervoor naar de zichtrichting van de 
verkeersborden)

• Fietsers steken aan een zebrapad niet al fietsend 
over maar wel met de fiets aan de hand

Verkeersveiligheid is voor iedereen een dagelijkse 
bekommernis. Omdat vooral kinderen kwetsbaar zijn in 
het verkeer wil de gemeente extra zorg besteden aan de 
verkeersveiligheid van de schoolomgevingen. 

Zo is de Leopoldstraat in Sint-Lenaarts sinds februari een 
fietsstraat. Momenteel realiseert de gemeente 5 extra 
fietsstraten in de schoolomgevingen van Sint-Job-in-‘t-Goor. De 
nieuwe fietsstraten zullen in werking treden na de paasvakantie 
(vanaf maandag 19 april) en worden ingericht in de: 

• Toekomstlaan
• Kapelweg
• Alfons De Clerckstraat
• Edith Cavelllaan
• Rode Kruislaan

Het gaat om een proefmaatregel die na een paar maanden 
geëvalueerd en eventueel bijgestuurd kan worden. Door 
deze straten een fietsstraat te noemen, bevestigt de 
gemeente dat de fietser een belangrijke plek op de weg 
verdient. Met deze nieuwe maatregel willen we een 
veiligere fietsverbinding realiseren van en naar de school.

Wat is een fietsstraat en hoe werkt het?
Fietsstraten zijn relatief nieuw in ons straatbeeld. In 
zo’n 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. De fietsstraten dragen bij aan een 
veilige weginrichting voor de fietsers en zorgen ervoor 
dat de omgeving – ook voor voetgangers en wandelaars 
– verkeersluwer wordt. Bovendien moedigen ze je aan 
om wat vaker te voet of met de fiets te gaan voor korte 
verplaatsingen. Neem je toch de auto of motor, hou je dan 
aan de regels in het belang van de zwakke weggebruiker. 
Een fietsstraat herken je aan de officiële verkeersborden bij 
het begin en einde van de straat.

EEN GOED ZICHTBAAR HUISNUMMER KAN LEVENS REDDEN! 

BEKNOPT

5 nieuwe fietsstraten in Sint-Job-in-‘t-Goor

Duidelijk leesbare huisnummers 
zijn belangrijk. In geval van nood 
moeten politie, brandweer of andere 
hulpdiensten snel je woning kunnen 
terugvinden om zo snel mogelijk hulp 
te kunnen bieden. Een huisnummer, 
dat ook in het donker goed zichtbaar 
is, is daarbij van cruciaal belang.

Te vaak komt het voor dat 
hulpdiensten nodeloos kostbare 
tijd verliezen om bij een dringende 
interventie het juiste huis of 
appartement te vinden omdat het 
huisnummer ontbreekt of heel slecht 
zichtbaar is. Vooral ‘s nachts en bij 
slecht weer vormt dit een probleem.
Huisnummers zijn soms te klein 
waardoor ze niet leesbaar zijn vanop 

de rijbaan. Het gebeurt ook dat een 
huisnummer niet goed zichtbaar 
is of dat er geen nummer werd 
aangebracht. Soms zijn de nummers 
te klein of verborgen achter bladeren 
of struiken. Voor je eigen veiligheid 
wordt sterk aangeraden ervoor te 
zorgen dat je huisnummer duidelijk 
leesbaar is van op de openbare weg.
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Annelies is tewerkgesteld in de farmaceutische sector en is vrijwilliger bij 
Nouria. Die staat er alleen voor om haar dochtertje van 2 jaar op te voeden. 
Behalve af en toe een korte babbel in de traphal van haar appartement met de 
buurvrouw heeft Nouria weinig sociale contacten. Wekelijks komt Annelies op 
bezoek en drinken ze samen een tasje koffie en maken ze een wandelingetje. 
Binnenkort mag het dochtertje van Nouria naar school. Annelies ondersteunt 
haar bij de kennismaking en inschrijving met de kleuterschool. Nouria vindt 
het moeilijk om hulp te vragen aan externen, daarom probeert Annelies 
samen met haar zaken op te nemen en in orde te maken. Omdat het financieel 
ook moeilijk is, heeft Annelies samen met Nouria contact opgenomen met het 
OCMW. We stellen Annelies enkele vragen. 

Annelies, wat heeft jou er toe aangezet om aan de slag te gaan als vrijwilliger 
bij Domo? 
“Toen mijn kinderen het huis uit waren, wilde ik mijn dagen op een zinvolle 
manier kunnen vullen. Door gewoonweg aanwezig en bereikbaar te zijn, wil 
ik wil mijn steentje bijdragen aan gezinsondersteuning. Het laagdrempelige 
karakter van Domo sprak mij aan. Ik kies zelf in overleg met Nouria wanneer 
ik kom en wat we gaan doen. Dat zorgt ervoor dat ik de bezoeken flexibel kan 
inplannen in mijn agenda zodat er toch nog voldoende tijd overblijft om andere 
dingen te doen.” 

Wat zijn volgens jou de belangrijkste eigenschappen van een goede Domo-
vrijwilliger?
“Geduld en luisterbereidheid vormen twee eigenschappen die een Domo-
vrijwilliger zeker en vast kan inzetten. Heel wat gezinnen bij Domo hebben het 
Nederlands niet als moedertaal, wat de communicatie soms erg moeilijk maakt. 
Met handen en voeten, gebaren en veel gelach komen we er altijd wel uit.“

Welk doorslaggevend argument kan je aanreiken aan geïnteresseerden om de 
stap naar Domo te zetten? 
“De positieve sfeer die binnen de organisatie heerst is erg aangenaam om 
in te vertoeven. De coördinatoren maken een zo goed mogelijke match 
tussen vrijwilligers en gezinnen en staan steeds klaar om vragen of zorgen te 
beantwoorden en te bespreken. Daarnaast zijn er ook nog de supervisies en 
vormingen die voor mij erg waardevol zijn. Het contact met andere vrijwilligers 
met diverse achtergronden zorgt voor een erg gevarieerde groep waarin we 
steeds met vragen ook bij elkaar terecht kunnen. Vrijwilliger zijn is een kleine 
wekelijkse investering, maar de dankbaarheid en liefde die ik terugkrijg van mijn 
Domo-gezin zou ik voor geen geld van de wereld nog willen missen.”

DOMO VOORKEMPEN:  
EEN HART VOOR KINDEREN 
EN HUN GEZIN

Geïnteresseerd? Neem contact op met onderstaande persoon. Op 
19 mei organiseert Domo Voorkempen een online-infomoment. 
Deelnemen is gratis en vrijblijvend. Aanmelden hiervoor kan op 

INFO Domo Voorkempen, marijke@domovoorkempen.be  
of bel 0499 90 89 44.

Kan ik online een 
afspraak maken bij 
de gemeentelijke 

diensten?
Als je bij de dienst burgerza-
ken of in de welzijnscampus 
moet zijn, kan je zelf online 
een afspraak maken via www.
brecht.be (klik op ‘maak een 
afspraak’). Je kan zelf een 
beschikbaar moment kiezen. 

Lukt het niet? Een afspraak 
maken kan ook telefonisch 
(0800 3 2960) of aan de 
onthaalbalies.

Opgelet! Bij de dienst omge-
ving maak je telefonisch een 
afspraak (03 660 28 48 - alle 
dagen telefonisch bereikbaar, 
behalve op donderdag en 
vrijdagnamiddag).

Geen afspraak nodig
Er zijn echter ook producten 
die je kan aanvragen/afha-
len aan het snelloket (bij-
voorbeeld afhalen rijbewijs, 
reispas of geboortebonnen, 
bepaalde attesten, aanvraag 
leefloon,...). Lees er meer over 
op onze website. 

VRAGEN VAN DE
inwoners

INFO www.brecht.be/op-afspraak-maak-je-keuze
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BEKNOPT

JEUGDDIENST 
BRECHT ZOEKT 
ENTHOUSIASTE (HOOFD)
MONITOREN VOOR DE 
SPEELPLEINWERKING IN DE 
ZOMERVAKANTIE
 
Hoofdmonitor

• Je bent minstens 18 jaar.
• Je hebt minstens 2 jaar speelpleinervaring.
• Als hoofdmonitor sta je mee in voor de praktische 

organisatie van het speelplein.
• Jij bent het eerste aanspreekpunt voor animatoren & ouders 

en vormt de brug tussen speelplein en jeugddienst.
• Ervaring in het jeugdwerk en een studie in een 

menswetenschappelijke richting is een troef.
• Kortom: Jij bent de PLOEGBAAS van het speelplein.

Animator
• Je bent 16 jaar OF wordt dit jaar nog 16.
• Je bent verantwoordelijk voor je eigen activiteiten en 

de daarbij horende organisatorische aspecten zoals 
materiaal, timing, afspraken, inkleding…

• Je kan zelfstandig en in team activiteiten uitdenken en 
uitvoeren.

• Je kan de omgeving en het aanwezige materiaal 
aanwenden om spontane speelimpulsen aan te bieden.

• Ervaring in het jeugdwerk en een studie in een 
menswetenschappelijke richting is een troef.

Deadline kandidaturen
• Hoofdmonitor: 18 april 2021
• Animator: 25 april 2021

Vind het invulformulier op  
www.brecht.be/animator  
of via deze QR-code
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IN BRECHT
Paasfietszoektocht & Picknick

UNIZO Brecht organiseert met ondersteuning van de gemeente 
Brecht gedurende de paasvakantie (3 april t.e.m. 18 april ) een 
Paasfietstocht met een leuke wedstrijd. Doe mee en win één 
van de bons met een totale waarde van € 1000!

Op Paasmaandag 5 april kan je de lokale horeca steunen. Zij 
hebben een heerlijke picknick samengesteld om tijdens de 
fietstocht van te genieten. De prijs van deze box bedraagt voor 
de volwassenen € 17,00/persoon en voor de kids € 10,00/
persoon. Wil je graag genieten van deze lekkere picknick? 
Bestellen kan voor donderdag 1 april 2021 door het formulier in 
te vullen (zie QR-code). Let op, de bestelling is pas definitief na 
overschrijving op het rekeningnummer BE 37 9794 3558 0828 
met vermelding naam, gsm-nummer en het aantal picknicks 
(volwassenen of kids).

Alles verloopt coronaproof: zorg zelf voor jouw bestek, glas, dekentje, 
… om op de route een veilige plekje uit te kiezen dat je uiteraard proper 
achterlaat! De route is 32 km lang en brengt je ongetwijfeld langs 
plaatsen waar je nog niet bent geweest. Op Paasmaandag zijn er bij 
de start en halverwege de tocht toiletten voorzien.

INFO   Unizo Brecht, www.facebook.com/unizobrecht

  

Pasenkermis in een ander jasje
Paasmaandag is normaal gezien een dag waarop het 
dorp van Brecht helemaal tot leven komt. Jammer genoeg 
steekt Miss Rona hier voor het tweede jaar op rij een 
stokje voor, maar dat wil niet zeggen dat Pasen Kermis 
zomaar voorbij zal gaan. Vzw Carouse, en de Brechtse 
verenigingen staken de koppen bij elkaar en zorgen dit jaar 
voor een out of the box editie. 

Op zondagavond 4 april kunnen jullie niet naar een feestje 
gaan maar komt het feestje gewoon naar jullie! Enkele 
dj’s en bandjes zullen voor het entertainment en de tofste 
beats zorgen. Zet dus die zetel maar aan de kant om je 
dansbenen boven te halen. Op maandag 5 april in de 
voormiddag is het de beurt aan de kleinsten. De mama’s 
en papa’s kunnen zich languit in de zetel leggen terwijl de 
kinderen zich amuseren in onze kinderdisco. 

In de namiddag staat de slotshow geprogrammeerd. 
Verenigingen maar ook inwoners  krijgen de kans om 
zich nog in de kijker te zetten. Er zullen leuke filmpjes zijn 
die aan elkaar gepraat worden, maar dat is niet alles! De 
slotshow zal gepresenteerd worden vanuit een box die op 
een geheime, maar herkenbare, plek in Brecht opgesteld 
zal worden. Daar zullen enkele gasten (coronaproof) 
uitgenodigd worden om live te komen vertellen over hun 
actie of activiteit. Ze eindigen met een spectaculair zicht 
op onze prachtige gemeente. Klinkt misschien een beetje 
mysterieus, maar je hoort er binnenkort meer over. 

INFO  www.pasenkermis.be

Bloedinzameling Rode Kruis 
Zeker nu is het heel belangrijk om de bloedvoorraden op peil 
te houden. Het grote verschil is wel dat donoren verplicht een 
afspraak moeten inboeken voor de mobiele inzameling.
• Donderdag 22 april 2021 van 17.30 uur tot 20.30 uur in OC  
‘t Centrum in Sint-Lenaarts

INFO  https://donorportaal.rodekruis.be of via het  
gratis nummer 0800 777 00.

Spoken in Brecht: een reis door lokale sagen en legenden 
Wist je dat er in Brecht geesten en heksen rondwaren? Vanaf zaterdag 24 april kan je lokale 
volksverhalen ontdekken tijdens deze speciaal ontwikkelde vertelwandeling. Acteurs en 
verhalenvertellers brengen de legenden tot leven in een sfeervol hoorspel. Met de erfgoedapp of 
het infoboekje dwaal je rond in de gemeente en luister je op verschillende bekende en onbekende 
locaties naar volksverhalen die zich daar hebben afgespeeld. Ook kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom: 
de verhalen zijn niet al te spannend en er is een speciaal verhaal voor de kleinsten voorzien. 

INFO  Dienst vrije tijd en bibliotheek Brecht, 03 660 28 30 of 03 330 12 80 of via info@bibliotheekbrecht.be.

De kermis, rommelmarkt, jaarmarkt en andere 
randactiviteiten op paasmaandag zullen door 
corona spijtig genoeg niet doorgaan.
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NET GEMIST

10 
JAN
2021

JAN
2021

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

In januari stond er wekelijks een andere wandeling in de 
kijker op de website en facebookpagina van toerisme. 
Enthousiaste wandelaars stuurden hiervan honderden 
leuke en mooie foto’s in. Dit zijn de 4 winnende foto’s. 

De winnaars kregen een cadeaubon twv 25 euro. 
Bedankt aan alle deelnemers voor de gewandelde 

kilometers en de ingezonden foto’s! 

22



 Toch nog wat carnavalsfeer dankzij de leerlingen van GBS De 
Sleutelbloem die allemaal verkleed per klasbubbel van school 

naar het woonzorgcentrum Sint-Maria stapten om daar de 
bewoners te verwarmen met een dansje. 

Begin februari kregen we nog eens een heuse 
koudegolf en een pak sneeuw. Dat leverde ook in 
Brecht mooie winterbeelden op. 

FEB
2021

12
FEB
2021

23
FEB
2021

Het is zover: de eerste coronavaccins worden toegediend in 
ons vaccinatiecentrum in het Provinciaal Vormingscentrum 
Malle! De zorgverleners uit onze Eerstelijnszone zijn eerst 
aan de beurt. 

Tussen het woonzorgcentrum De Kleine Kasteeltjes en 
kinderopvang Merlijntje opende Ferm Brecht op 14 maart 

een troostplek voor iedereen die worstelt met gemis, verlies, 
afstand of afscheid door corona. Er is ook een wandeling 

uitgestippeld langs de plek zodat iedereen deze leert kennen.

14
MAART

2021
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“Ik laat mij vaccineren 
en raad iedere 
Brechtenaar aan 
hetzelfde te doen! Door 
je te laten vaccineren 
verlaagt de druk in de 
zorg en gaan we stap 
voor stap terug naar 
een normaal leven.”  
Lenty Frans, Miss Belgium 2016  
en arts in opleiding

MEER INFO OP   
LAATJEVACCINEREN.BE

Je laten vaccineren voorkomt 
dat je COVID-19 (opnieuw) 
krijgt. Want ook als je eerder al 
besmet was, kun je terug besmet 
raken en ernstig ziek worden. 

Bescherming
Je beschermt niet alleen jezelf, 
maar ook je familie, collega’s, 
vrienden en de kwetsbaren in 
je omgeving. Want als meer 

dan 70% van de bevolking 
gevaccineerd is, bereiken we 
groepsimmuniteit en krijgen 
we het virus onder controle.

Coronamaatregelen 
blijven volgen
Het is belangrijk dat je de 
coronamaatregelen blijft volgen, 
ook nadat je gevaccineerd bent. 

Wanneer er genoeg mensen 
gevaccineerd en beschermd 
zijn tegen het virus, kunnen 
we de coronamaatregelen 
versoepelen en onze vrijheid 
terug herwinnen.

Waarom is het zo belangrijk om je  
te laten vaccineren?


