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NIEUWJAARSDRINK BRECHT
BORRELT UITGESTELD
De Vriendenkring personeel
gemeente Brecht en de deelnemende
verenigingen waren volop bezig
met de voorbereidingen voor de
nieuwjaarsdrink op zondagnamiddag
2 januari 2022 in Sint-Lenaarts.
Het gemeentebestuur heeft in
overleg met de Vriendenkring
personeel gemeente Brecht en de
deelnemende verenigingen beslist om Brecht Borrelt helaas uit te stellen, hopelijk naar
het voorjaar. Gezien de huidige situatie en alle maatregelen waaraan evenementen zich
moeten houden (Covid Safe Ticket + mondmasker), denken we niet dat een “gezellige”
nieuwjaarsdrink mogelijk is.
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Nieuwjaarke
Zoete
De laatste dag van het jaar trekken heel
wat kinderen zingend door de straten.
Ook in onze drie deelgemeenten van
Brecht leeft deze traditie. Gewapend
met een zingzak, muts, sjaal en hun
stem gaan kinderen van deur tot
deur om wat snoep of een centje bij
elkaar te zingen. Met hun lied wensen
de kinderen de toeschouwers een
voorspoedig nieuwjaar. Vorig jaar kon
dit helaas niet doorgaan omwille van de
coronamaatregelen. Hopelijk kunnen de
kinderen op 31 december dit jaar terug
gaan zingen.

De nieuwe datum kondigen we aan in één van de volgende edities van BrechtsNieuws.

GEEN UIT-KALENDER IN
DEZE NIEUWSBRIEF
De coronacijfers zijn ook in onze gemeente niet goed. Daarom
besliste het bestuur van Brecht om alle eigen gemeentelijke
binnen-activiteiten af te gelasten tot en met de kerstvakantie
(9 januari 2022). Ook aan alle verenigingen werd gevraagd om
kritisch en met gezond verstand te oordelen of het veilig is de
komende weken iets te organiseren.
In deze coronatijden waarin organiseren onzeker is, is het moeilijk om in een gedrukte
publicatie een overzicht van activiteiten mee te geven. Daarom verwijzen we voor een
overzicht van de activiteiten die in onze gemeente in december wel door kunnen gaan
naar de digitale kalender op www.brecht.be/agenda (of via de qr-code).

We dagen alle kinderen alvast uit om
hun zingzak uit 2019 terug vanonder
het stof te halen. Nieuwe kleuters in
de instapklas, 1ste kleuterklas en 2de
kleuterklas zullen via de Brechtse
scholen deze leuke zingzak nog
meekrijgen. In de volgende editie van
BrechtsNieuws (verschijnt in jouw
brievenbus op 29 en 30 december
2021) zullen jullie ook nog een leuke
verrassing vinden.

NIEUWE
OPENINGSUREN
DIENST
VRIJE TIJD
Maandag:
09.00 tot 12.00 uur en
18.00 tot 20.00 uur
Dinsdag:
op afspraak
Woensdag:
09.00 tot 12.00 uur en
13.00 tot 16.00 uur
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Donderdag:
op afspraak
Vrijdag:
09.00 tot 12.00 uur
Een afspraak maken kan
eenvoudig via onderstaand
telefoonnummer of mailadres.
Op zaterdag en zondag kan je
voor toeristische producten
ook terecht in het toeristisch
satellietpunt Kempuseum van
13.00 tot 17.00 uur.
INFO Dienst vrije tijd,
Gemeenteplaats 1, 03 660 28 30 of
vrijetijd@brecht.be

Fiets kwijt? Vind hem terug via
www.gevondenfietsen.be
Werd jouw fiets onlangs gestolen? Surf dan naar www.gevondenfietsen.be. Alle
fietsen die de politie en gemeenten in Vlaanderen en Brussel onbeheerd
terugvinden, worden op de website geplaatst met een beschrijving van
hun belangrijkste kenmerken en een foto. Met een handig zoekformulier
kan je deze lijst doorzoeken. Herken je je fiets, dan kan je meteen online
een aanvraag doen om hem terug te krijgen. De fietsen worden in het
gemeentemagazijn bijgehouden waar de eigenaar de fiets kan komen
ophalen. Fietsen die na een vermelding van drie maanden op de website
niet zijn opgevraagd, worden mee opgenomen in de gemeentelijke
openbare fietsenverkoop.
Fietspaspoort
Je kan online fraudebestendige stickers aanvragen om je fiets te merken.
Je kan deze stickers zelf op je fiets aanbrengen. Aangezien graveren het
frame van de fiets kan beschadigen wordt enkel nog met deze speciale
stickers gewerkt.
De fraudebestendige stickers kan je aanvragen op www.brecht.be/fietspaspoort.
Je ontvangt enkele minuten later via e-mail een fietspaspoort met de kenmerken
van je fiets. Wordt jouw fiets alsnog gestolen, dan kan je op basis van dit
fietspaspoort een goede omschrijving geven.
Nadien ontvang je per post:
• twee fraudebestendige stickers met jouw rijksregisternummer;
• één ‘preventie - gemerkte fiets’ sticker om bovenop de zichtbare
sticker met je rijksregisternummer te kleven;
• een handleiding hoe en waar je de stickers correct kan aanbrengen.
INFO Gemeentemagazijn, Van Pulstraat 15, 03 660 17 20

STUDEERPLEKKEN IN JANUARI
Thuis studeren beu? En op zoek naar een veilige en rustige studeerplek in januari? De gemeente Brecht biedt
studeerplekken aan in de gebouwen van de gemeente. Hou www.facebook.be/gemeentebrecht en
www.brecht.be in de gaten voor meer informatie en reservatie.

Evaluatie fietsstraat Sint-Job-in-‘t-Goor
Om de verkeersveiligheid rond de scholen in Sint-Job-in-‘t-Goor te verbeteren, werden de Toekomstlaan,
Kapelweg, Alfons De Clerckstraat, Edith Cavelllaan en Rode Kruislaan dit voorjaar een fietsstraat.
Deze proefmaatregel wordt nu geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. Via een bevraging geven we
bewoners, instellingen of (groot)ouders de mogelijkheid om deze verkeersmaatregel te evalueren. Geef
jouw mening op www.brecht.be/fietsstraat of via het papieren formulier te verkrijgen bij de dienst
burgerzaken in het administratief centrum (Kerklei 2).

WAT MOET IK
WETEN OVER
HET COVID SAFE
TICKET?
Het overlegcomité heeft het gebruik van het
Covid Safe Ticket of de coronapas
uitgebreid. Lees hier hoe alles in z’n werk gaat.
Wat is een Covid Safe Ticket?
Het Covid Safe Ticket (CST), coronacertificaat of
coronapas is een document (op papier of digitaal)
waar een QR-code opstaat met alle essentiële
informatie. Je kan het krijgen als je volledig
gevaccineerd bent, de voorbije zes maanden
de ziekte al hebt doorgemaakt of een negatieve
coronatest kan voorleggen.
Er zijn drie soorten certificaten:
• Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je volledig
gevaccineerd bent tegen het Covid-19-virus.
• Met een testcertificaat kan je bewijzen dat je een
PCR-test of snelle antigentest (afgenomen door
een zorgverstrekker, geen zelftest) hebt laten
afnemen waarvan het resultaat negatief was.
• Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld
bent van Covid-19 na een eerdere positieve
Covid-19-test.
Het is dus mogelijk dat je meerdere certificaten
ontvangt, want voor elke test en elke vaccinatie
ontvang je een afzonderlijk certificaat.
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Hoe vraag ik het Covid Safe Ticket aan?
• Met je smartphone via de officiële CovidSafeBE-app
• Via www.covidsafe.be
• Telefonisch via 078 78 78 50
Volg de meest recente coronamaatregelen op waar
een Covid Save Ticket nodig is.

Vernieuwde software om
identiteitskaart online te gebruiken
Op de website https://eid.belgium.be/nl is een
nieuwe versie van de eID-software beschikbaar.
Het is belangrijk om deze nieuwe versies te
installeren om de elektronische identiteitskaart
probleemloos te kunnen gebruiken voor online
toepassingen zoals het aanvragen van je CST of
voor Mijn Burgerprofiel.

NIEUWE
VACATURES BIJ
GEMEENTE
3 contractuele arbeiders
groendienst
Contractueel – (E1-3) – 38/38u

Je functie: je staat samen met je collega’s in
voor het algemeen onderhoud en de aanleg van
openbaar groen.
Je profiel: je hebt een basiskennis van
groenaanleg en groenonderhoud, je bent een
teamplayer en voert je taken op basis van
kennis/ervaring nauwkeurig uit en je hebt zin
voor verantwoordelijkheid.
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Ons aanbod: een voltijdse contractuele
functie voor onbepaalde duur in een stabiele
omgeving. Je bruto-aanvangswedde ligt tussen
2.104 en 2.125 euro per maand afhankelijk van
je relevante ervaring. Daarnaast bieden we
een gunstige verlofregeling, maaltijdcheques
t.w.v. 8 euro, gratis hospitalisatieverzekering,
volledige terugbetaling van openbaar vervoer
indien gebruikt voor woon/werkverkeer en een
fietsvergoeding van 0,23 euro per km.
Praktisch
De infobundel met vermelding van
functiebeschrijving, toelatings- en
aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen
bij het gemeentebestuur (personeelsdienst),
Gemeentepark 1, 2960 Brecht (03 317 17 72) www.brecht.be/vacatures.
De schriftelijke kandidaturen moeten
toekomen bij het gemeentebestuur van
Brecht, Gemeentepark 1, 2960 Brecht (tegen
ontvangstbewijs) of via sollicitaties@brecht.
be en dit uiterlijk op 7 december 2021 om
12.00 uur ’s middags. Op deze datum lever je
het bewijs dat je voldoet aan de voorwaarden,
uitgezonderd het recent uittreksel strafregister,
dat kan toekomen uiterlijk op 10 december
2021 om 12.00 uur ’s middags.

Gemeente Brecht zoekt
straffe sportprestaties!
Is jouw partner een straffe sportmadam? Of is je zoon Vlaams
kampioen geworden in 2021? Of misschien behaalde je eigen
sportteam wel een knappe overwinning? Wij zijn op zoek naar
alle opmerkelijke en straffe sportprestaties in onze gemeente!
De gemeente Brecht zet de straffe sportprestaties van
inwoners en Brechtse ploegen van het afgelopen jaar in
de kijker. Maar omdat er weer veel sportwedstrijden en
competities afgelast werden omwille van Corona, wordt
er dit jaar opnieuw een aangepast sportgala gelanceerd. In
de volgende editie van BrechtsNieuws van januari lees je
meer details over het nieuwe concept. Eén ding is zeker: de
gemeente Brecht zal mooie prijzen verdelen aan haar Brechtse
sportsterren!
Ken of ben je een sporter of ploeg die in 2021 een straffe
sportprestatie neerzette? Vul dan nu al online het formulier in
via deze link: www.brecht.be/sportgala en gun jezelf of jouw
sportSTER zijn of haar moment van Brechtse roem!

UNIZO BENADRUKT BELANG LOKAAL
KOPEN IN WINKELHIERLIED
Om alle klanten te bedanken die de voorbije periode
de weg (terug)vonden naar de winkel(h)ier en lokaal
hun aankopen deden, brengt UNIZO samen met Ronny
Mosuse het Winkelhierlied uit. Brecht steunt deze
campagne en dankt alle
inwoners om lokaal te
blijven kopen en beleven.
Aan alle Brechtse winkeliers
en ondernemers een
oprechte dankjewel voor
hun wendbaarheid en
doorzettingsvermogen!

