
1

Recentste corona nieuws vind je op  
www.brecht.be/corona

BRECHTSNIEUWS
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ENKEL NOG VUURWERK DOOR 
PROFESSIONALS IN BRECHT 

INFO Dienst integrale veiligheid en mobiliteit, Gemeentepark 1, 03 660 25 58 
of kristine.vanbavel@brecht.be

Het Vlaamse Parlement keurde vorig jaar een nieuw decreet goed 
waarin een algemeen verbod wordt opgelegd om vuurwerk af te steken. 
Omwille van de veiligheid, zal onze gemeente dit vuurwerkdecreet 
toepassen, maar wel nog een uitzondering voorzien voor vuurwerk dat 
wordt afgestoken door professionals.

Concreet wil dit zeggen dat jij als particulier geen vuurwerk meer mag 
afsteken! Enkel professionals krijgen, na een goedgekeurde aanvraag 
bij de gemeente, wel nog toestemming. Wie als niet-professional toch 
vuurwerk afsteekt op eender welk moment van het jaar, dus ook met 
oud op nieuw, riskeert een GAS-boete.

#ikknalzondervuurwerk
Netwerk Brandweer, het netwerk van de Vlaamse brandweer- 
en hulpverleningszones, lanceert bovendien een nieuwe 
bewustmakingscampagne: #ikknalzondervuurwerk. Zij doen dit omdat  
ze weten wat de gevolgen zijn van zelf vuurwerk afsteken.  
Op www.ikknalzondervuurwerk.be vind je 7 goede redenen om geen 
vuurwerk af te steken.
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Het coronavirus is meer dan ooit actief, waardoor het naleven 
van de genomen maatregelen van groot belang is om het 
aantal besmettingen in te perken. Zoals jij ook al merkte, 
veranderen de maatregelen. Alle informatie over corona en 
de meest recente maatregelen worden steeds aangevuld 
op www.brecht.be/corona. Op de laatste pagina van deze 
nieuwsbrief vind je nieuwe Brechtse maatregelen in verband 
met vrijetijdsbesteding.
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Rechtzetting GFT ophaling zone 1B
Er is een foutje gelopen in de ophaalplanning van december 2020. De inhaaldag van 1 januari voor de ophaling 
van GFT voor zone 1B (gedeelte van Sint-Job-in-’t-Goor) staat op de kalender ingepland op donderdag 31 
december. Deze ophaling is verschoven naar woensdag 30 december 2020. Vertel het verder aan jouw buren! 

HIJ KOMT, HIJ KOMT…  
‘DE NIEUWE BLAUWE ZAK’! 
Pmd-inzameling, een groot succes…
De blauwe pmd-zak werd meer dan 20 jaar geleden 
ingevoerd in België. Met succes, want nergens worden 
meer verpakkingen gesorteerd en gerecycleerd dan in 
ons land. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn. 
Want door goed te sorteren kunnen we gebruikte 
verpakkingen opnieuw inzetten als grondstof. Zo 
besparen we energie én stoten we minder CO2 uit.
 
… maar het kan altijd beter
Dankzij ‘de nieuwe blauwe zak’ kunnen we nóg 
beter doen. De tijd heeft immers niet stilgestaan en 
verpakkingen zijn op twintig jaar tijd enorm veranderd. 
Bovendien kunnen we dankzij nieuwe technologische 
ontwikkelingen vandaag al veel meer plastic 
verpakkingen recycleren dan vroeger.
 
Om na te gaan waar er nog potentieel is voor 
verbetering, organiseert OVAM regelmatig 
sorteeranalyses van de huisvuilzak. Uit de laatste 
analyse bleek dat er bij het huisvuil van de gemiddelde 
Vlaming jaarlijks nog ongeveer 15 kg plastics zitten. 
Ongeveer de helft ervan zijn verpakkingen die mits extra 
inspanningen nog een tweede leven kunnen krijgen. 
OVAM heeft berekend dat met de invoering van ‘de 
nieuwe blauwe zak’ jaarlijks 45 000 tot 50 000 ton 
méér plastics kunnen worden gerecycleerd. Minder 
afval in jouw huisvuilzak of -container, meer recuperatie 
van grondstoffen en minder CO2-uitstoot… een mooie 
stimulans dus om goed te blijven sorteren.

Uiteraard werken OVAM en Fost Plus ook hard om de 
verpakkingsindustrie zelf te sensibiliseren 

en hen te verplichten op zoek te gaan naar minder 
milieubelastende alternatieven. Of door het verbod op 
het gebruik van plastic wegwerpbekers op festivals en 
evenementen dat sinds begin dit jaar geldt.
 
Waarom nu nog niet bij ons?
De invoering van ‘de nieuwe blauwe zak’ gebeurt stap 
voor stap. Op die manier krijgt iedereen de tijd om zich 
goed voor te bereiden. Bij de invoering zijn immers 
heel veel verschillende partijen betrokken: gemeenten, 
intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, 
recyclagebedrijven, … 
 
Om de verpakkingen die extra in de pmd-zak zullen 
mogen worden ingezameld, ook weer perfect te 
kunnen uitsorteren is een aanpassing aan de huidige 
sorteercentra nodig. Indaver bouwt hiervoor zelfs een 
nieuwe pmd-sorteerinstallatie op haar site in Willebroek. 
Daar zal dus vanaf volgend voorjaar jouw ‘nieuwe 
blauwe zak’ terechtkomen.
 
Wanneer dan wel?
Vanaf 1 maart 2021 start IGEAN effectief met de 
toepassing van de nieuwe sorteerregels. Ze vertellen je 
er de komende maanden nog véél meer over! Maar tot 
dan gelden dus nog steeds de huidige sorteerregels - je 
kan ze nog even nalezen op www.igean.be/sorteerregels. 
 
Trouwens, heb je nog een heleboel ‘oude’ blauwe pmd-
zakken in voorraad? Geen probleem, je mag die ook nog 
na maart 2021 blijven gebruiken.
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Binnenkort valt de nieuwe ophaalkalender weer in de 
brievenbus. Behalve een heleboel informatie over juist 
sorteren, lees je er ook wanneer je welk afval aan huis 
kan laten ophalen en wanneer je op het recyclagepark 
terecht kan. En dat is in 2021 net iets anders dan de 
afgelopen jaren. 
 
Waarom is een aanpassing nodig?
Waarom moet er gesleuteld worden aan de 
ophaalkalender en de openingsuren van het 
recyclagepark, is een logisch eerste vraag. Zoals je 
misschien wel weet, werkt onze gemeente samen 
met IGEAN voor de inzameling van het huishoudelijk 
afval, zowel in het recyclagepark als via de huis-aan-
huisophaling. We doen dit net zoals een heleboel 
gemeenten uit de buurt. 

De afgelopen jaren heeft IGEAN meer en meer taken 
overgenomen die eerder door de gemeente of door 
onderaannemers werden uitgevoerd. Om ervoor te 
zorgen dat hun dienstverlening vlot en kostenefficiënt 
wordt uitgevoerd, is een aanpassing noodzakelijk. 

Wat verandert er aan de ophaalmomenten in Brecht?
De ophalingen van GFT, huisvuil en PMD gebeuren 
vanaf januari 2021 in ALLE zones op maandag, 
uitgezonderd als deze dag een feestdag is. De 
ophaalmomenten van oud papier verschillen wel 
nog per zone omdat dit in bepaalde zones ook door 
verenigingen gebeurt. Alle concrete data vind je op de 
afvalkalender die eind december in je brievenbus zit.

Veranderingen ophaalkalender en 
openingsuren recyclageparken

Nieuwe openingsuren recyclageparken 2021  
Hieronder vind je de openingsuren die gelden vanaf januari 2021: 

Brecht 
Ringlaan 12

Sint-Job-in-‘t-Goor 
Kattenhoflaan 102B

Maandag 13.00 tot 19.00 uur gesloten

Dinsdag 09.00 tot 12.00 uur 
13.00 tot 17.00 uur

09.00 tot 12.00 uur 
13.00 tot 17.00 uur

Woensdag Gesloten 13.00 tot 19.00 uur

Donderdag 09.00 tot 12.00 uur 
13.00 tot 17.00 uur

09.00 tot 12.00 uur 
13.00 tot 17.00 uur

Vrijdag 13.00 tot 17.00 uur 13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag 09.00 tot 16.00 uur 09.00 tot 16.00 uur

Opgelet, tijdens de eindejaarsperiode nog dit jaar zijn de recyclageparken gesloten op: do. 24 december 
(namiddag)*, vr. 25 december, za. 26 december, do. 31 december (namiddag)*, vr. 1 januari en za. 2 januari.  
* Het park is enkel in de voormiddag geopend als het volgens de normale openingsuren ook open zou zijn.
 
Op tijd een herinnering nodig?
Geen probleem! Installeer de Recycle! app op jouw smartphone en de app stuurt je de avond vóór de ophaling een 
melding. Je vindt er ook de openingsuren van de recyclageparken in jouw buurt én de sorteerregels… Handig toch!
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Geef een 
Brechtse 
cadeaubon 
als geschenk
Wie een origineel en Brechts 
geschenk zoekt voor de 
feestdagen, doet altijd (en zeker 
in deze coronatijden) goede 
zaken met de cadeaubonnen 
van 5 of 10 euro, combineerbaar 
al naargelang het bedrag je wil 
spenderen. De bonnen kunnen 
ingeruild worden bij meer 
dan 100 Brechtse handelaars 
en heel wat marktkramers in 
Brecht. De bonnen blijven 1 jaar 
geldig. Je koopt op deze manier 
lokaal en steunt onze Brechtse 
handelszaken.

Verkooppunten (momenteel 
open tijdens de lockdown):
• Balie gemeentehuis, 

Gemeentepark 1 (Brecht);

• Administratief Centrum, 
Kerklei 2 (Sint-Job-in-‘t-Goor).

BEKNOPT

INFO Dienst lokale economie,  
Sabine Van Eester, 03 660 25 65,  
sabine.vaneester@brecht.be of  
www.brecht.be/cadeaubonnen

Lerarenkaart afhalen in 
de bib van Brecht
De lerarenkaart is een gratis gepersonaliseerde beroepskaart 
waarmee je als onderwijsprofessional recht hebt op heel wat 
voordelen en kortingen. Vanaf eind december kan je zelf je 
Lerarenkaart 2021 afhalen in de bibliotheek van Brecht. 

Let op! Start je in het schooljaar 2020-2021 voor het eerst in het 
onderwijs? Dan krijg je automatisch je Lerarenkaart 2021 gratis 
thuisbezorgd.

INFO Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9, 03 330 12 80, www.bibliotheekbrecht.be

START WERKEN BEGRAAF-
PLAATS OVERBROEK 

De gemeente plaatste 
afgelopen jaren luifels op 
de begraafplaatsen van 
Brecht, Sint-Lenaarts en 
Sint-Job-in-‘t-Goor. Deze 
doen dienst als overdekte 
afscheidsruimte. Zo 
kunnen familieleden bij 
slecht weer op een mooie 
manier afscheid nemen 
van hun dierbare.  

Vanaf half november startte aannemer Doms op de begraafplaats in 
Overbroek met de werken voor een nieuwe luifel. Er wordt een luifel 
gemaakt zoals op de begraafplaatsen van Brecht en Sint-Lenaarts. Deze 
werken zullen ongeveer tot eind 2020 duren. De begraafplaats is tijdens de 
werken toegankelijk voor bezoekers.

INFO Dienst infrastructuur, Van Pulstraat 15, 03 660 17 20, iris.segers@brecht.be

CADEAUBON

10 euro

321576_cadeauBon_hor.indd   2
321576_cadeauBon_hor.indd   2
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Meer bewegen om mentaal 
en fysiek sterk te blijven? 
Laat je persoonlijk coachen 
door een pro 
Voldoende bewegen in deze tijden? Voor de een is dat een eitje, de 
ander weet niet hoe hij daaraan begint of dat volhoudt. Gelukkig zijn 
er hulplijnen. Schakel de expertise van een ‘Bewegen Op Verwijzing-
coach’ in! Hij of zij zoekt samen met jou naar simpele manieren om 
meer te bewegen in je dagelijkse leven, stelt een beweegplan op jouw 
maat op en motiveert je om dat vol te houden. Normaalgezien verwijzen 
huisartsen hun patiënten die niet genoeg bewegen door naar zo’n 
coach. Maar aangezien zij hun handen nu overvol hebben door het 
coronavirus, is dat tijdelijk niet nodig. Dus: wie nood heeft aan meer 
beweging en daarbij een (uiteraard van op afstand) duwtje in de rug 
nodig heeft: het is het moment. De coaching gebeurt corona-veilig en 
wordt grotendeels gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Een project met bewezen effect
Bewegen Op Verwijzing is 
een project van het Vlaams 
Instituut Gezond Leven dat al 
sinds zijn opstart in 2017 meer 
dan 4.900 Vlamingen tot een 
actiever leven heeft gebracht. 
Vandaag zijn er 115 Bewegen Op 
Verwijzing-coaches actief, verspreid 
over heel Vlaanderen. 

Of Beweging Op Verwijzing aanslaat? Uit onderzoek blijkt van wel: meer 
dan 7 op de 10 deelnemers geeft aan zich algemeen beter te voelen, 
5 op de 10 kan beter met problemen om en 4 op de 10 zegt beter te 
slapen na Bewegen Op Verwijzing. Tevreden deelnemers blijven dan 
ook niet uit, zoals de 51-jarige Paul Van Namen: “Het gaat niet enkel om 
prestaties. Mijn coach houdt ontzettend veel rekening met mij. Dankzij zijn 
steun heb ik veel meer motivatie om mezelf te overtreffen.” 

INFO & AFSPRAAK Bewegen Op Verwijzing-coach in Brecht: Noortje Aernouts, 
brecht@bewegenopverwijzing.be, afspraak via www.gezondleven.be of sms ‘bewegen’ naar 
0494 43 70 30

KOPZORGEN 
VERDIENEN ZORG, 
OP ELKE LEEFTIJD

De coronacrisis daagt ieders welzijn 
uit. En zeker het psychisch welzijn 
van ouderen staat meer dan ooit in de 
kijker: ouderen in woonzorgcentra én 
gezonde, actieve 65-plussers. Maar 
ook voor deze pandemie stonden we 
al voor heel wat uitdagingen. Want 
op latere leeftijd nemen ingrijpende 
kantelmomenten en verlieservaringen 
vaak toe. Hoewel die soms klein lijken, 
kunnen ze net heel confronterend 
zijn, elke dag opnieuw. Ze hebben een 
steeds grotere impact op je psychisch 
welzijn. Toch moeten ouderen hun 
zorgen vaak alleen dragen of vinden 
ze niet de juiste ondersteuning.

Daarom start de Vlaamse 
Ouderenraad een campagne. De 
organisatie vindt het hoog tijd om
psychische problemen bij ouderen 
bespreekbaar te maken. Niet alleen 
heerst er nog een enorm taboe, de 
psychologische hulpverlening voor 
ouderen is bovendien onvoldoende 
uitgebouwd. Daarenboven gaan we 
als samenleving vaak heel anders 
om met ingrijpende veranderingen 
op latere leeftijd, dan bij jongere 
generaties.

Samen met de Vlaamse Ouderenraad 
zet gemeente Brecht mee de 
schouders onder een geestelijke
gezondheidzorg die ouderen 
verdienen. Doe mee op  
www.kopzorgen.be.
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Kom jij in  
aanmerking voor 
een korting op je 
verwarmings- 
factuur? 
Als jij je in een financieel moeilijke 
situatie bevindt, kan je misschien een 
korting krijgen op je  verwarmingsfac-
tuur. Het gaat om de factuur betaald 
voor huisbrandolie (of mazout) aan de 
pomp en in bulk, verwarmingspetrole-
um aan de pomp en bulkpropaangas 
aan huis geleverd in grote hoeveel-
heid (propaangastank). De levering 
moet gebeuren tussen 1 januari en 31 
december.

Wie heeft recht op een financiële 
tussenkomst?
• Categorie 1: personen met recht 

op een verhoogde verzekeringste-
gemoetkoming van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering 

• Categorie 2: personen met een laag 
inkomen, dit wil zeggen huis-
houdens met een jaarlijks bruto 

belastbaar inkomen lager of gelijk 
aan 19.566,25 euro (verhoogd met 
3.622,24 euro per persoon ten 
laste). Er wordt hierbij rekening 
gehouden met het niet-geïndexeer-
de kadastraal inkomen (x3) van 
de onroerende goederen buiten de 
gezinswoning.

• Categorie 3: personen met 
schuldoverlast die genieten van een 
schuldbemiddeling of een collectieve 
schuldenregeling en de verwarmings-
factuur niet kunnen betalen.

Bedrag van de toelage?
• grote hoeveelheden geleverde 

brandstoffen: tussen 0,14 euro en 
0,20 euro per liter (afhankelijk van 
prijs per liter brandstof);

• maximum tussenkomst van 1500 
liter per jaar per gezin;

• aan de pomp gekochte mazout of 
verwarmingspetroleum (type c): 
tussen de 210 euro

Hoe vraag je de toelage aan?
Binnen de 60 dagen na de levering 
moet je jouw aanvraag indienen bij de 
Welzijnscampus van Brecht. Je kan dit 
doen door de nodige documenten in de 

brievenbus te steken zodat wij dit op een 
corona-veilige manier verder kunnen 
afhandelen.

Welke documenten moet je voorleggen:
• de leveringsfactuur of –bon (als 

je in een gebouw met meerdere 
appartementen woont, vraag je aan 
de eigenaar of beheerder van het 
gebouw een kopie van de factuur en 
een attest met vermelding van het 
aantal appartementen waarop de 
factuur betrekking heeft); 

• je identiteitskaart;

• de beslissing van toelaatbaarheid 
van de collectieve schuldenregeling 
of een attest van de persoon die de 
schuldbemiddeling verricht als je tot 
categorie 3 behoort.

Je inkomensgegevens en die van de 
leden van je huishouden vraagt het 
OCMW via elektronische weg op bij 
de FOD Financiën. 

INFO Welzijnscampus, Gasthuisstraat 11, 
03 330 11 20, www.verwarmingsfonds.be, 
0800 90 929 (gratis)

Nieuwe vacature: contractueel 
coördinator financiële dienst 
(A1a-A3a)  – 38/38
(Met aanleg van een werfreserve van één jaar) –  
verlenging wervingsperiode

Functie:
Hou je van een team aansturen en krijg je energie van het 
werken met mensen? Steek je ook graag zelf de handen uit 
de mouwen om taken uit te voeren en zaken op te lossen? 

Heb je bovendien sterke affiniteit met cijfers en budgetten? 
Dan is onze functie ‘coördinator financiële dienst’ iets 
voor jou. Je geeft leiding aan een team van een 7-tal 
medewerkers en bent hun eerste aanspreekpunt. Daarnaast 
voer je operationele taken uit van de financiële dienst. 

Profiel:
Je bent houder van een diploma dat toegang geeft tot 
niveau A (Master of gelijkwaardig)

Ons aanbod 
• Een uitdagende en gevarieerde job met veel contacten in een 

stabiele omgeving.
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• Een bruto aanvangswedde tussen € 3169 en € 3706  per 
maand, afhankelijk van je relevante ervaring. 

  ➞ Voorbeeld: je hebt 8 jaar relevante beroepservaring  
  en 2 kinderen ten laste, dan ontvang je een   
  nettowedde van € 2381.

• Een gunstige verlofregeling, maaltijdcheques t.w.v. 8 euro, 
gratis hospitalisatieverzekering, opbouw 2° pensioenpijler, 
fietsvergoeding of volledige terugbetaling van openbaar 
vervoer indien gebruikt voor woon/werkverkeer

Interesse ?
Schriftelijke kandidaturen moeten – samen met een 
CV en kopie van het gevraagde diploma– toekomen bij 

gemeentebestuur van Brecht, Gemeentepark 1 te 2960 Brecht 
tegen afgifte van een ontvangstbewijs of via e-mail naar 
sollicitaties@brecht.be en dit uiterlijk op 15 december 2020 
om 12.00 uur ’s middags.  Op deze datum lever je het bewijs 
dat je voldoet aan de voorwaarden, uitgezonderd het uittreksel 
strafregister (max. 3 maanden oud) dat kan toekomen tot 
uiterlijk 18 december 2020 om 12.00 uur ’s middags. De 
infobundel met vermelding van de functiebeschrijving en 
toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen via 
de personeelsdienst op 03 317 17 72 of via www.brecht.be/
vacatures. Het mondeling examen zal doorgaan op 18 januari 
2021. Kandidaten ontvangen op 14 januari 2021 de schriftelijke 
thuisopdracht.

Je woning zorgeloos 
verhuurd met SVK Het Sas
Jij wil je woning verhuren? SVK Het Sas is een sociaal 
verhuurkantoor werkzaam in onder andere onze 
gemeente. Het huurt jouw woning om het door te verhuren 
aan maatschappelijk kwetsbare mensen. Voordelen? 9 jaar 
gegarandeerd verhuurd, SVK Het Sas betaalt elke maand 
op tijd je huur en zorgt voor alle administratie, na 9 jaar 
teruggave van je woning in dezelfde staat. 

Wil je niet langer veel tijd en energie steken in het beheer 
van je huurwoning? Verhuur je woning dan aan SVK Het 
Sas. Zij bieden je tal van voordelen:
• het SVK is jouw huurder en verantwoordelijk voor het 

nakomen van de huurdersverplichtingen;

• zij huren jouw woning en verhuren deze door aan 
kandidaat-huurders van hun wachtlijst;

• de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt door een 
externe firma;

• je geniet een opvolgingsgarantie: herstellingen worden 
gecoördineerd opgevolgd door een klusjesdienst en een 
huurbegeleider ter ondersteuning en begeleiding van de 
huurders. Zij kijken er op toe dat de woning goed wordt 
onderhouden en leggen op regelmatige tijdstippen 
huisbezoeken af;

INFO Het Sas SVK Voorkempen vzw, Nijverheidstraat 3,  
03 690 09 49, anouk.dillen@svk-hetsas.be of www.svk-hetsas.be

• jouw grootste voordeel is wellicht jouw gegarandeerde 
huur: het SVK zorgt ervoor dat de huur altijd stipt op tijd 
wordt betaald;

• je loopt dus zelf niet het risico op dure gerechtelijke 
procedures omwille van wanbetaling;

• een SVK vraagt geen commissielonen. In ruil vragen ze 
een eerlijke huurprijs, een kwalitatief goede woning en een 
huurcontract voor een duurtijd van negen jaar of langer;

• mogelijks kan je ook nog genieten van een aantal 
renovatiepremies bij een bestaande eigendom.  

Ook nieuwe investeringen brengen voordelen met zich 
mee: meer informatie daarover vind je op www.vmsw.be. 
Verminderde BTW bij nieuwbouw (12%) of verlaagde 
registratierechten voor bestaande woningen (7%).



Coronamaatregel in Brecht:  
beperk je tot maximaal 1 vereniging

De gemeente Brecht stelt tijdens het managen van de coronacrisis vast dat een groot aantal besmettingen in onze gemeente zich 
voordoet tijdens de vrijetijdsbesteding. Het gaat dan vooral over besmettingen tijdens activiteiten van verenigingen en andere orga-
nisatoren. Om de verspreiding van de epidemie in onze gemeente onder controle te krijgen en houden, riep de burgemeester op 16 
november alle verenigingen en organisatoren digitaal samen om maatregelen op lange termijn (tot en met 31 maart 2021) vast te 
leggen. De gemeente vraagt bovendien aan alle inwoners om zich tijdelijk te beperken tot deelname aan 1 vereniging per persoon.

Protocol
We bevinden ons met het hele land 
midden in de verstrengde lockdown 
met heel wat strenge maatregelen (lees 
meer op www.info-coronavirus.be). Al 
heel wat maanden wisselen verstrengin-
gen en versoepelingen in de provinciale, 
Vlaamse en federale maatregelen zich 
af. Na iedere versoepeling van maat-
regelen zien we in Brecht telkens een 
snelle groei in het aantal besmettingen. 
Daarom werd een Brechts protocol 
ingevoerd met extra afspraken om jou 
als inwoner en om de verenigingen een 
perspectief op lange termijn te ge-
ven. In het protocol staat bijvoorbeeld 
beschreven dat verenigingen enkel nog 
kernactiviteiten kunnen organiseren (vb. 
voetballen voor een voetbalclub, naaien 
in de naaivereniging). Aan die kernacti-
viteiten kunnen maximaal 15 personen 
tegelijk deelnemen. 

De afspraken in het Brechts protocol 
kunnen op bepaalde momenten soe-
peler of strenger zijn dan de geldende 
federale, Vlaamse of provinciale maat-
regelen. Indien de maatregelen van deze 

hogere niveaus soepeler zijn dan de 
afspraken gemaakt in dit protocol, wordt 
dit protocol gevolgd. Op dit moment 
zijn de federale maatregelen strenger 
(bijvoorbeeld buiten met maximaal 4 
personen afspreken), dan volgen we 
uiteraard die maatregelen.

Deelname aan 1 vereniging per persoon
De gemeente Brecht vraagt jou om je nu 
en ook na de lockdown te beperken tot 
deelname aan 1 vereniging. Op deze ma-
nier wordt voorkomen dat het virus van 
de ene vereniging naar de andere wordt 
overgedragen, wat we dit voorjaar en 
deze zomer in Brecht zagen gebeuren. 
Ga jij dus bijvoorbeeld voetballen, dan 
ga je tijdelijk even niet naar de jeugdbe-
weging. Wil je graag naar de toneelclub, 
dan schrap je de naailes even van je 
planning. We begrijpen dat dit zowel 
voor jou als voor de verenigingen niet 
gemakkelijk is, maar het is een tijdelijke 
maatregel die de gezondheid van jou als 
Brechtenaar voorop stelt.  

We roepen je wel op om jouw vereni-
ging te blijven steunen en dus lid te 

blijven. Ook onze Brechtse verenigingen 
kunnen in deze moeilijke financiële 
tijden alle steun goed gebruiken.

Evenementen
Gemeente en OCMW Brecht orga-
niseren geen activiteiten die mensen 
bij elkaar brengen. De bibliotheek en 
het Kempuseum blijven wel geopend 
(behalve wanneer de federale, Vlaamse 
of provinciale maatregelen hiervoor 
strengere maatregelen opleggen). De 
gouverneur verbiedt bovendien in heel 
de provincie Antwerpen alle evenemen-
ten, van welke aard dan ook, tot en met 
31 januari 2021.

Hou vol Brechtenaars! 
We hopen dat deze maatregelen een 
duidelijk perspectief bieden voor alle 
verenigingen en voor onze inwoners. Ze 
gelden tot en met 31 maart 2021. Met 
deze afspraken hopen we wel dat ieder-
een, in beperkte mate, toch aan vrije-
tijdsbesteding kan blijven doen tijdens 
deze moeilijke tijd. 

Online aanbod Brechtse  
handelaars: kijk zeker ook op 
www.brecht.be/corona (gele 
links rechts boven) voor een 
overzicht van Brechtse han-
delaars die de deuren moeten 
sluiten maar die nu een afhaal- 
of leveringsservice bieden.

Info over corona en het volledige protocol:  www.brecht.be/corona
De verenigingen zullen de komende dagen ook communiceren naar 
jou als lid over het protocol en het effect ervan op hun werking. Voor 
algemene vragen over het protocol (en 
over corona in het algemeen) kan je 
steeds terecht op het gratis nummer van 
het Brechts callcenter 0800 23 310 of 
corona@brecht.be.

Recentste corona nieuws vind je op  
www.brecht.be/corona


