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BEELDVERHAAL
Beste allemaal
Nu we weer een jaartje verder zijn, is het goed om eens achteruit te kijken en een balans op te
maken van wat er allemaal is gebeurd in het vorige jaar en vooruit kijken in de toekomst.
2021: een jaar dat nog volledig gedomineerd werd door COVID 19. We hoopten met z’n allen al
wat verder te staan, maar het lijkt er steeds meer op dat we met deze pandemie nog enige tijd
rekening moeten houden. Ik wil langs deze weg de mensen op onze diensten bedanken voor
de dynamiek en het organisatorisch vermogen om bij wijzigende maatregelen snel alles aan te
passen en bij te sturen daar waar nodig. Alle mensen van de zorg verdienen vanzelfsprekend
een dikke pluim. Elke dag opnieuw mensen helpen en verzorgen, er zijn voor zij die in het
isolement zitten. Kortom, er wordt ontzettend veel van hen gevraagd. Begin december werden
onze contacten weer even teruggeschroefd. Als volwassene kan je dit een plaats geven. Voor
onze opgroeiende jeugd vraagt dit heel wat offers. Vooral voor hen hoop ik van harte dat 2022
hen terug perspectieven mag geven en dat zij hun vleugels op tijd kunnen spreiden.
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Tijdens dit jaar van de pandemie hebben we als gemeentebestuur niet stil gezeten. Een aantal
grote werken zijn gestart of starten dit jaar. Met de start van de nieuwbouw van de technische
dienst komt een verbetering van de dienstverlening voor jou als inwoner dichterbij. Op de
Gemeenteplaats kochten we als gemeente het voormalige Carrefour-gebouw aan, waar de
bibliotheek en het gemeenschapscentrum hun intrek nemen. Dit is tevens ook de aanzet van
de bouw van een nieuwe parkcampus met een nieuw administratief centrum, een tweede stap
om jou als inwoner van Brecht beter van dienst te kunnen zijn. Bovendien zal het gebouw ook
een gemeenschapsfunctie vervullen door het aanbod aan compacte polyvalente zalen. In het
straatbeeld hebben we in de buurt van onze scholen gezorgd voor duidelijke verkeersveilige
markeringen en er zijn fietsstraten gekomen. Onlangs zorgden we ook samen voor een veiligere
Ringlaan. Dit is slechts een greep uit de talloze projecten waar we mee bezig zijn. Dank aan alle
mensen die hieraan meehielpen.
Als burgemeester sta ik soms versteld van de hoeveelheid sociaal engagement in
onze gemeenschap. Gebuurtes organiseren buurtfeesten en richten speelstraten in,
middenstandsverenigingen zetten activiteiten op touw, sportclubs zorgen voor verbinding,
verenigingen zetten festivals op poten, mensen gaan bij elkaar langs voor een hartelijke
babbel… Noem het maar op. Het zorgt voor vriendschap, verbinding en voor warmte. Het doet
me deugd om dit telkens vanop de eerste rij te kunnen meemaken. Ik hoop van harte dat we
in 2022 samen nog van veel meer momenten van warmte en geluk mogen genieten. Bij deze
wens ik iedereen dan ook een gezond en gelukkig nieuwjaar toe.
Sven Deckers
COLOFON:
Verantwoordelijke uitgever:
Charlotte Beyers, Oude Veldstraat 25,2960 Brecht
Contact redactie: dienst communicatie,
Gemeentepark 1, 03 660 25 50, communicatie@brecht.be
Concept & Creatie: Made by Design - www.madebydesign.be
Druk: Drukkerij Maes, www.drukkerijmaes.be
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Gemeente en OCMW
passen de kredieten voor
2022 tot en met 2025 aan
In november 2021 keurde de gemeenteraad de aanpassing van het meerjarenplan goed. In het
meerjarenplan worden de doelstellingen vastgelegd die het bestuur wil bereiken, samen met de budgetten
die daartegenover staan. Jaarlijks wordt dit meerjarenplan aangepast, omdat de maatschappelijke context
wijzigt. Belangrijk is dat het meerjarenplan ‘in evenwicht’ is, wat betekent dat er voldoende ontvangsten zijn
om de uitgaven mee te betalen. Dit is in Brecht opnieuw het geval, gedurende alle jaren van deze legislatuur.
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WERKINGSUITGAVEN…

… EN ONTVANGSTEN

De uitgaven voor de komende jaren werden kritisch
onder de loep genomen. Er is in totaal ongeveer
38,5 miljoen euro aan uitgaven voorzien in 2022. De
belangrijkste wijzigingen doen zich voor naar aanleiding
van de overschrijding van de spilindex. Hierdoor stijgen
de overheidslonen en uitkeringen van het OCMW.
Dit gebeurde nog maar in oktober en december
2021 maar wordt alweer voorspeld voor de zomer
van 2022. Dit heeft een grote impact op het budget.
Bovendien stijgt om dezelfde reden ook de dotatie die
aan de politiezone wordt toegekend. Ook de gewone
werkingsuitgaven (denk aan materialen voor het
groen- en wegenonderhoud, softwaretoepassingen,
subsidies aan verenigingen en particulieren…) werden
geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Tegenover de uitgaven staat ook 41,7 miljoen euro aan
ontvangsten. Deze ontvangsten komen uit belastingen,
subsidies van hogere overheden, dividenden en eigen
inkomsten. De gemeente wordt de komende jaren
geconfronteerd met sterk dalende dividenden uit
intercommunales. Niettemin blijft het meerjarenplan
in evenwicht op de werkingskosten, zonder impact op
de dienstverlening of belastingen voor de burgers.

CORONASUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID
Onze gemeente kreeg €272.261,10 uit het coronanoodfonds van de Vlaamse overheid. Een overzicht van waar die
subsidiebedragen aan werden besteed:

Wat
Bonus
werkingssubsidies
van 50%
Toelagereglement
periode 1 (maart
2020 tot en met
december 2020)
Terugbetaling
lidmaatschap
vrijetijdsbesteding
Aankoop materiaal
uitleendienst
Bonus
werkingssubsidies
van 25%

Toelagereglement
periode 2 (januari
2021 tot en met
augustus 2021)

Aankoop CO -meters
²
uitleendienst

Terugbetaling
aankoop
CO -meters

²

Uitgave
€ 60.000

€ 63.601,15

€ 28.468,00

Bijkomende toelichting
De gemeenteraad keurde in december 2020 de uitbetaling goed van
de coronabonus van 50% van het reeds ontvangen subsidiebedrag in
2020 voor alle sport-, jeugd-, cultuur- en ouderenverenigingen.
Verenigingen konden allerlei toelagen aanvragen vanuit het gemeentelijk
noodfonds (huur infrastructuur, tegemoetkoming gemaakte kosten
coronamaatregelen, terugbetaling niet-recupereerbare kosten voor
geannuleerde evenementen...)
Elke Brechtse jongere kon rekenen op een eenmalige tegemoetkoming
van € 25,00 voor het vrijetijdsaanbod.
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€ 5.867,47

€ 30.019,48

€ 63.377,33

€ 260,00

Moet nog
volgen

Er werden 4 mobiele wastafels aangekocht die kunnen worden uitgeleend
aan verenigingen, om hun activiteiten en evenementen coronaproof te
laten verlopen.
In juni 2021 konden de sport-, cultuur- en jeugdverenigingen
opnieuw rekenen op een bijkomende bonus bovenop hun jaarlijkse
werkingssubsidies (ditmaal 25%).

De gemeenteraad keurt in 2021 goed dat verenigingen opnieuw een
toelage kunnen aanvragen vanuit het gemeentelijk noodfonds voor de
terugbetaling huur infrastructuur, tegemoetkoming gemaakte kosten
coronamaatregelen, tegemoetkoming verlies aan misgelopen winsten
van fondsenwervende activiteiten…
De gemeentelijke uitleendienst schafte twee CO2-meters aan, die
verenigingen kunnen lenen voor de organisatie van hun activiteiten.

De gemeenteraad keurde in december 2021 een toelagereglement
goed dat verenigingen toelaat een gedeeltelijke terugbetaling (75%) te
krijgen voor de CO2-meters die ze hebben moeten aankopen omwille
van de coronamaatregelen.

gen Gasthuisstraat

Nieuwe noodwonin

INVESTERINGSUITGAVEN
In het begin van de legislatuur is er een planning
opgemaakt voor belangrijke rioleringsprojecten,
wegenwerken en patrimoniumprojecten. De timing wordt
elk jaar opnieuw geëvalueerd, omdat de gemeente vaak
afhankelijk is van externe partners. In 2022 voorzien
we maar liefst 14,3 miljoen euro om te investeren in het
straatbeeld.
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In 2022 wordt werk gemaakt van de vernieuwing van
riolering in de Platanendreef, de Vaartkant Links en
Groenstraat, de Eendrachtstraat en de Handelslei. De
werken aan Rommersheide worden ook nog verder
afgerond. In de Kloosterstraat zal gestart worden met de
aanleg van een nieuw fietspad.
De bouw van de nieuwe technische dienst komt in 2022
op kruissnelheid. De aannemers werden aangesteld en
startten de werken reeds eind 2021. Daarnaast worden
ook de nieuwe noodwoningen in de Gasthuisstraat
gebouwd. Een oud pand wordt er volledig omgebouwd tot
2 appartementen en 1 studio die dienst kunnen doen in
tijdelijke crisissituaties voor inwoners. De oude Carrefour
aan de Mudaeusstraat wordt in 2022 omgedoopt tot de
‘Uniq’, een tijdelijke bibliotheek en gemeenschapscentrum
die gebruikt zullen worden tijdens de bouw van het nieuwe
gemeentehuis. Deze werken staan gepland in 2023 en

2024. In Sint-Job-in-‘t-Goor wordt het gebouw voor de
buitenschoolse kinderopvang onder handen genomen.
Zoals elk jaar worden er ook nieuwe overlagingswerken
(nieuwe toplaag op (een gedeelte van) een weg) voorzien
voor meer dan 300.000 euro. Voor de vervanging van de
straatverlichting door LED-verlichting staan maar liefst 457
lichtpunten op de planning. Op het kaartje hieronder kan je
zien waar er nieuwe LED-lampen zullen verschijnen.
In 2022 worden ook nieuwe lichtkranten aangekocht. De
oude schermen zijn al een tijdje buiten dienst, maar worden
vervangen door energiezuinigere LED-schermen.

geplande ledverlichting 2022

Al deze investeringen worden gefinancierd met reserves die in het verleden werden
opgebouwd. Bovendien plant de gemeente nog een lening van 2.450.000 euro op te
nemen als dat nodig blijkt. Het volledige meerjarenplan en alle bijlagen kan je steeds
raadplegen op de website:
https://www.brecht.be/over-brecht/beleid/beleids-en-beheercyclus-bbc

BEKNOPT
BEKNOPT
Laat jouw asbest ophalen
Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw gebruikt
werd, tot het in 2001 in België helemaal werd verboden. Het is
opgebouwd uit kleine vezels die je met het blote oog niet kan zien.
Asbestvezels zijn gevaarlijk als je ze inademt en kunnen leiden tot
ernstige longaandoeningen. Asbestvezels komen vrij bij verwering
(slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende
weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen,
snijden, schuren, boren of reinigen onder hoge druk.
Neem asbest best snel weg		
Je bent als particulier vandaag niet verplicht om asbesthoudende
toepassingen in jouw gebouw of woning te verwijderen, tenzij het
asbest in slechte staat is of ingesloten zit en bij renovatiewerken
bloot komt te liggen. Toch neem je asbest in jouw gebouw best zo
snel mogelijk weg, zeker tijdens renovatiewerken. Dat is alleen maar
positief voor de waarde van het gebouw.

Lees je graag boeken en wil je ze ook beoordelen?
Dan is de Leesjury iets voor jou (of jouw kind)!
De Leesjury, vroeger de Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen (KJV), is de grootste boekenjury voor
kinderen en jongeren in Vlaanderen.
Alle deelnemers lezen en beoordelen 6 of 8
boeken (afhankelijk van de leeftijdsgroep). Als je
als jurylid alle titels van jouw leeftijdsgroep hebt
gelezen, dan mag je stemmen. Alle stemmen
worden geteld en de deelnemers kiezen dus
helemaal zelf het beste jeugdboek voor hun
leeftijdsgroep! Hoe cool is dat?!
Als kers op de taart organiseert de bib op 24 april
2022 een groot feest (onder voorbehoud van de
dan geldende coronamaatregelen) om
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alle juryleden te bedanken.
Hoe inschrijven?
In elk filiaal ligt een map met inschrijvingsformulieren. Alle boeken kan je in de bib
terugvinden. Meer info vind je op
www.deleesjury.be of vraag je aan de balie in je bib.

Inzameling aan huis
In samenwerking met je gemeente en OVAM biedt IGEAN
de mogelijkheid tot inzameling aan huis van hechtgebonden
asbestmateriaal. Je kan dankzij dit initiatief tegen een voordelig tarief
het nodige materiaal aankopen of huren, op de werf laten leveren en
tot slot weer laten ophalen. Concreet levert IGEAN plaatzakken, big
bags of een container, steeds met 2 sets Persoonlijke Beschermings
Middelen (PBM’s). Je vult deze dan zelf met asbesthoudend
materiaal. Nadien komt IGEAN de zakken
of container ophalen.
INFO

Info en voorwaarden: www.igean.be/asbest

Poëzieweek

Studeerplekken

Ook tijdens deze examenperiode kan je in de
drie deelgemeentes op locatie komen studeren.
Wegens de coronamaatregelen is op voorhand
reserveren noodzakelijk. Opgelet, plaatsen zijn
beperkt.
Hier vind je meer info over
data, uren en reservering:
https://www.ticketgang.be/
tickets/brecht

Ter ere van de poëzieweek zetten de drie bibliotheken gedichten in de kijker. In elk van de drie filialen kan je levensgrote
gedichten op de ramen lezen. Neem zeker ook een kijkje op de poëzieafdeling van volwassenen én van kinderen.

Sneeuw en ijzel:
HOE PAKKEN WE HET AAN?
Het lokaal bestuur stelt alles in het werk om de gemeentelijke wegen en fietspaden
toegankelijk en veilig te houden bij sneeuw en ijzel. Tijdens de barre wintermaanden
zorgen sneeuw en ijzel vaak voor gladde wegen. De dienst infrastructuur - wegen is
verantwoordelijk voor de sneeuw- en ijzelbestrijding op heel wat gemeentelijke wegen
en fietspaden. De dienst beschikt hiervoor over 2 grote vrachtwagens (waarvan 1 met
sneeuwschaaf), 1 middelgrote vrachtwagen en 3 kleine strooiwagens met sneeuwschaaf.
Om bij sneeuw en/of ijzel snel te kunnen handelen, zijn altijd enkele arbeiders van wacht.
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Gemeentelijke wegen en fietspaden = lokaal bestuur
Omdat het praktisch onhaalbaar is alle gemeentelijke wegen sneeuw- en ijsvrij te maken, wordt
gebruik gemaakt van een gemeentelijk strooiplan. Ook de meest gebruikte fietspaden worden
door de dienst infrastructuur-wegen sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Dit gebeurt systematisch, in
functie van de sneeuwval en de beschikbare middelen. Belangrijk om weten, is dat strooien pas
effectief is als er voldoende verkeer is, zodat het zout zich met de sneeuw kan vermengen. In straten met
weinig verkeer, heeft strooien dus minder effect. Bovendien werkt het strooizout bij temperaturen van
lager dan -5°C niet goed.
Strooiplan gemeentewegen
Bij sneeuw en/of ijzel vertrekken de vrachtwagens rond 04.30 uur, de ene start in Sint-Job-in-‘t-Goor, de
andere strooit in Brecht en Sint-Lenaarts. Bovendien zet de technische dienst bij sneeuw en/of ijzel ook
3 kleinere strooivoertuigen in. Deze strooitoestellen maken de fietspaden vrij. De strooidienst strooit
volgens een bepaald plan. De zoutstrooiers starten aan de omgeving van het station en maken de
hoofdinvalswegen van en naar Brecht vrij. Daarna worden de bruggen en de omgeving van de scholen
gestrooid. Dan komen de wijken aan bod en zo wordt er verder en verder uitgeweken naar de plaatsen
waar minder mensen wonen.
Vlaams Gewest = verantwoordelijk voor gewestwegen
Het lokaal bestuur is niet verantwoordelijk voor alle wegen op het grondgebied. Het Vlaamse Gewest
is verantwoordelijk voor de openbare gewestwegen en aangelegen fietspaden. Het Agentschap
Wegen en Verkeer (AWV) staat in voor de praktische uitvoering van het sneeuwruimen op die
wegen. Gewestwegen in onze gemeente zijn: Bethovenstraat / Beukenlei / Bevrijdingsstraat /
Brechtsebaan / De Ring / Dorpsstraat (stuk tussen Heiken en Hoogstraatsebaan) / Eester /
Eikenlei / Groot Veerle / Heiken / Hoogstraatsebaan / Klein Veerle / Mallebaan / Molenstraat /
Oostmalsebaan / Schotensteenweg / Vaartstraat / Venusstraat / Wuustwezelsesteenweg (deze
wegen worden aangeduid met de letter N).
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Hou je stoep sneeuwvrij!
Wist je dat jij verantwoordelijk bent voor de stoep en het fietspad voor je huis? Dit geldt ook in de winter als het
sneeuwt. Je moet zelf je stoep sneeuwvrij houden, maar gooi de sneeuw niet voor de gevel van je buur of op het
fietspad. Laat ook zeker geen water op de straat lopen of lekken als het vriest. Dat veroorzaakt een gevaarlijke ijsplek,
pijnlijke glijpartijen en ongelukken. Verwijder bovendien ook de sneeuw en ijzel voor je brievenbus. Je postbode zal je
heel dankbaar zijn!

Gewestwegen:
33 kilometer

Gemeentewegen:
398 kilometer

Stock los zout:
+ 20 ton

Stock zout
zakken: + 3,6 ton

Aankoop zout: 13.096 euro

Onderhoud en
herstellingen winter-voertuigen:
7.569 euro (2020-2021)

(2020-2021) De kost
van het zout hangt af van de
strengheid van de winter.

INFO Gemeentewegen: Dienst infrastructuur – wegen, Van Pulstraat 15, 03 660 17 20, wegendienst@brecht.be
Gewestwegen: Agentschap Wegen en Verkeer - District Brecht, Bethovenstraat 66, 03 330 12 60

BEKNOPT
BEKNOPT
HIER
zangertjes
welkom!

GEWIJZIGDE
PAPIEROPHALING
IN ZONE 3

Tip: download de recycle
app voor de meest actuele
informatie over huis-aanhuisophalingen.

‘t varken heeft 4 voeten
4 voeten en ne staart
is dat soms geen centje waard
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Zoals je op je afvalkalender
kan lezen, zit er tussen
de ophaling van het
oud papier in zone 3
(eenmalig) een langere
tijdspanne dan de vier
weken die je gewoon
bent. Het gaat om
een overgangsperiode
aangezien de vereniging
die vroeger het papier
ophaalde in zone 3
daarmee stopt. Vanaf nu
zorgt Igean daarvoor in die
zone.

NEEM EEN KIJKJE
OP DE NIEUWE
WEBSITE VAN HET
HUIS VAN HET KIND
VOORKEMPEN
Op de nieuwe website van het Huis
van het Kind Voorkempen kunnen
(aanstaande) ouders, kinderen, jongeren en
professionelen van de regio Brecht, Zoersel,
Zandhoven, Wijnegem en Schilde terecht
voor alles rond opvoeden en opgroeien.
Het Huis van het Kind Voorkempen helpt
je graag op een toegankelijke manier met

kleine en grote vragen. Op de website vind
je informatie over opgroeien en opvoeden
van een kind in de buik tot een volwassene
van 24 jaar. Er wordt doorgelinkt naar
bestaande websites voor meer informatie,
zodat alle informatie up-to-date blijft.
Via een formulier op de website kan
je bovendien jouw opvoedingsvragen
stellen, over zindelijkheid, woede of slapen
van kinderen bijvoorbeeld. Die vragen
komen terecht bij de opvoedingswinkel,
zo hoef je er niet meer langs te gaan.
Naast al deze informatie vind je er ook
een activiteitenkalender met infosessies,
workshops…
Neem dus zeker en vast een kijkje op
www.huisvanhetkindvoorkempen.be

Nieuwe straatnamen: Mergel en Helena Kerstenslaan
In onze gemeente komen er af en toe nieuwe straten
bij, meestal bij de aanleg van een nieuwe verkaveling.
De cultuurraad buigt zich eerst over een nieuwe
straatnaam en doet een voorstel. Daarna volgt een
openbaar onderzoek waarbij de bewoners hun mening
kunnen uiten en eventueel bezwaar kunnen indienen
tegen de voorgestelde naam.
Soms zijn bestaande straatnamen verwarrend en
is het moeilijk om het juiste adres te vinden. Vooral

hulpdiensten kunnen hierdoor kostbare tijd verliezen.
Ook om dit te vermijden krijgen straten wel eens een
nieuwe naam.
De nieuwe verkaveling ter hoogte van de Koningsstoel
in Sint-Lenaarts krijgt de naam Helena Kerstenslaan.
De wegenis gelegen tussen het Heiken en de
Leemstraat in Sint-Lenaarts heet vanaf nu Mergel.

UWJAARK
E
NIE
ZOETE
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"Nievejarke hottepetot
onze voader hee ne kletskop
zeve joar en nog geen hoar
'k wens je ne zoalige nievejoar"

Het nieuwjaarszingen zoals het de jaren ‘90 gebeurde, verschilt niet zo veel met hoe
de kinderen dat nu doen. De kinderen gingen toen op 31 december van huis tot huis
met volgend liedje:

Vanaf de 19de eeuw werd het gebruikelijk om in de periode van de 12 heilige
dagen (tussen kerst en Driekoningen) zingend rond te gaan. Net zoals bij
Driekoningen gingen vroeger voornamelijk volwassenen (armen en bedelaars)
op pad. Voor hen was het zingen bittere ernst, want met de opbrengst konden ze
de moeilijke wintermaanden doorstaan. Uiteindelijk is deze traditie geëvolueerd
tot het ‘nieuwjaarke zoete zingen’ zoals we het vandaag nog kennen: een gezellig
kinderfeest…

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.

MOOIE TRADITIE
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Naast Nieuwjaarke Zoete klinken nog
andere liedjes door de voordeur. Ook
hiervan zijn veel lokaal gekleurde
varianten. Dit liedje hoor je in Brecht
allicht wel eens zingen op 31 december

“Helder klinkt
ons liedje door de
winterlucht, in alle
straten hoor wat een
gerucht. Kinderhartjes wensen u een zalig
jaar, wil ons mandje
vullen en tot volgend
jaar”

Heb je geen zingzak gekregen? Je kan er eentje ophalen bij de dienst vrije tijd (zolang de voorraad strekt),
Gemeenteplaats 1, 2960 Brecht.

Vorig jaar wuifden de Brechtse kinderen het jaar kleurrijk uit en werd er een jaartje niet gezongen. Met
stoepkrijt maakten de kinderen aan iedereen hun beste wensen over.
Dit jaar kan de draad van het Nieuwjaarszingen terug opgenomen worden! Alle kleuters van de
instapklassen, 1ste en 2de kleuterklas krijgen via de Brechtse scholen een leuke zingzak mee. Brechtse
kinderen kunnen de zingzak die ze één van de vorige jaren kregen, terug boven halen.

TRADITIE IN STAND HOUDEN
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Als kinderen voor een gesloten
deur staan, klinkt er wel eens een
minder lieflijk lied

“Hoog huis,
laag huis,
Er zit een gierige
pin in huis”

“Nieuw
jaarke
zoete
't vark
en
heeft 4
voeten
4 voete
en ne s n
taart
is dat
soms g
een
centje
waard
?”

Klassiek

‘t varken heeft 4 voeten
4 voeten en ne staart
is dat soms geen centje waard?

HIER zijn
zangertjes
welkom!
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VACCINATIECENTRUM VOORKEMPEN
BLIJFT PRIKKEN TOT EN MET APRIL 2022

Enkele weken geleden werd op het Overlegcomité beslist om alle 18-plussers een boosterprik van het COVID-19-vaccin aan te
bieden. Daarom zal het vaccinatiecentrum Voorkempen in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle al zeker open blijven tot
en met april 2022.

Mobiele opstelling
Om de capaciteit van het vaccinatiecentrum te behouden en
de werking van het Provinciaal Vormingscentrum te blijven
garanderen, wordt het vaccinatiecentrum omgebouwd tot
een mobiele opstelling. Deze kan eenvoudig opgebouwd
en afgebroken worden, zodat de polyvalente zaal ook ter
beschikking staat voor groepen die er gebruik van willen maken.

Wie, wat, wanneer
Afhankelijk van het type vaccin dat je kreeg voor je eerste
prik(ken), wordt de datum van je boosterprik bepaald:
• voor Johnson & Johnson is dit minstens twee maanden
na de eerste (en enige) prik;
• voor AstraZeneca is dit vier maanden na de tweede
prik;
• voor Pfizer en Moderna is dit vier maanden na de
tweede prik.

Ongeacht het type vaccin dat je kreeg voor je eerste en
tweede prik, wordt de boosterprik enkel gegeven met het
Pfizer- of Moderna-vaccin.
Net zoals bij het eerste vaccin, ontvang je eerst een
uitnodiging per post of digitaal via Mijn Burgerprofiel,
e-health of Mijn Gezondheid. Voor het boostervaccin word
je uitgenodigd vanaf 7 dagen voor het verstrijken van de
periode van twee of vier maanden.
Let op! Momenteel zijn er phishing-mails in omloop die valse
uitnodigingen bevatten voor vaccinatie. Je echte uitnodiging komt
van cov19-vaccin@doclr.be en krijg je niet alleen via mail, maar
ook per post en in je burgerprofiel.

INFO

www.laatjevaccineren.be

ZIJN OPVALLENDE SPANDOEKEN TEGEN
SNELHEIDSDUIVELS ‘GROOT GENOEG’?

De gemeente Brecht heeft een aantal grote spandoeken laten maken om chauffeurs
te wijzen op de snelheidsbeperking van 50 of 30 km per uur. We lieten ons
hiervoor inspireren door de gemeente Essen die zo’n banners al een tijdje gebruikt.
Regelmatig krijgen we klachten over automobilisten die zich niet aan de snelheid houden. Op een aantal terugkerende
probleemlocaties is na controles en extra maatregelen nu blijkbaar een heel duidelijke en vooral grote boodschap nodig om
de mentaliteitswijziging te bekomen. De banners van bijna 2 op 2 meter zullen we in zones 30 zetten en op plaatsen waar
een snelheidsbeperking van 50 km per uur geldt. Ze zullen regelmatig van plaats wisselen om gewenning tegen te gaan..
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PARTICIPATIE

JOUW MENING TELT!
LAATSTE OPROEP OM DEEL TE
NEMEN AAN EEN ADVIESRAAD
In onze gemeente zijn heel wat adviesraden actief. Na een update
van hun werking, komen de raden begin 2022 met frisse moed en
ideeën terug bij elkaar om advies te geven. Wil jij jouw ideeën mee
werkelijkheid maken in onze gemeente? Schrijf je dan ten laatste op
16 januari 2022 nog in voor een adviesraad naar keuze en laat zo jouw
stem horen.

01 | Adviesraad toerisme:

“Zet jij Brecht mee op de toeristische kaart?

03 | Jeugdraad:

“Jeugdraad Brecht. Dat is ondersteuning bieden achter
de schermen van het jeugdwerk én zorgen voor tonnen
plezier bij onze kleine en iets grotere Brechtse kinderen.”
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02 | Sportraad:

Neen, we zoeken geen supersportvrouw of -man …
Vooral interesse in het Brechtse sport-en beweegbeleid
en enthousiasme
voor sport zijn
“Als leden van de sport
raad,
belangrijk.
werken wij allemaal sa
men aan de
Bart Van
sportieve visie die onze
gemeente
Hooydonck (lid
verdient. We geven ad
vies waar nodig
met steeds sporters, clu
sportraad, 35
bs en recreatieve
jaar):
sporters in ons achterho
ofd”.

04 | Verkeersraad

05 | Cultuurraad:

“Bouw jij mee aan het bruisende cultureel leven
in Brecht? De cultuurraad zet de deur voor je
open...” Ben je gebeten door cultuur? Zit je met
verfrissende en vernieuwende ideeën? Ben je
bereid om vrijwillig mee te werken aan creatieve
projecten in jouw gemeente en kan je je enkele
avonden per jaar vrij maken om jouw mening
met ons te delen? Dan is de Brechtse cultuurraad
op zoek naar jou! Els Breugelmans (lid
cultuurraad): “‘De cultuurraad wil alle initiatieven
ondersteunen die mensen samenbrengen om cultuur
te beleven. Cultuur: dat zijn niet alleen concerten,
musea en literatuur, het omvat zowat alles waar
mensen samen van genieten, wat mensen graag
samen doen.”

06 | Erfgoedraad:

Bert Verbeke (voorzitter van Heemkring
Sint-Job-in-‘t-Goor) “Sint-Job heeft heel veel
erfgoedparels. Maar ook de andere deelgemeenten
hebben een rijk en interessant verleden. Samen met
de leden van de erfgoedraad proberen we wat er
lokaal leeft onder de aandacht te brengen.”

EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN ALLE
ADVIESRADEN EN HET FORMULIER
OM JE IN TE SCHRIJVEN, VIND JE OP
WWW.BRECHT.BE/INSPRAAK
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JEF JACOBS
WINT PUBLIEKSPRIJS
FOTOWEDSTRIJD
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Dit najaar stond het Kempuseum in het teken van “den boer&buiten”. Zo werd
de binnentuin op 19 september omgetoverd tot een pop-up staminee en was er
een fotowedstrijd- en expo te zien in het Kempuseum. Naast de juryprijs was er
ook een publieksprijs te winnen in de fotowedstrijd. Ruim 450 mensen hebben
hun stem uitgebracht. Met meer dan 100 stemmen werd de foto “Boer Marcel
en zijn kruiwagen” van Brechtenaar Jef Jacobs een overtuigende winnaar. We
overhandigden hem zijn prijs, gemeentelijke cadeaubonnen ter waarde van 250
euro, en vroegen hem naar het verhaal achter zijn inzending.

Wat betekent “den boer&buiten” voor jou?
Jef: “Langs beide kanten waren mijn grootouders
boeren. Ik ben dus opgegroeid in het harde maar mooie
leven van de boerderij. Het heeft me altijd al geboeid,
maar zelf zou ik het op dit moment niet graag doen.
Het is heel hard werken en je wordt er bijna niet voor
beloond. Respect voor alle boeren!”
Wat is het verhaal achter de foto?
“Begin juli was ik toevallig met mijn fiets onderweg
toen ik Marcel Meesters zag staan voor zijn boerderij.
Ik heb gevraagd of ik een foto mocht nemen. Het
verliep eerder toevallig dus, en nu blijkt het de
winnende foto te zijn!”

Waarom heb je deze foto gekozen om in te zenden?
“Marcel is een heel gemoedelijke en gezellige man. Het
beeld is puur en Marcel staat er echt op zoals hij is.”
Hoelang ben je al bezig met fotografie?
“Ik ben gestart in 2013. Even zat ik in Fotokring Eigen
Schoon om de technische kneepjes onder de knie te
krijgen. Nu trek ik er vooral zelf op uit met mijn camera.”
Wat ga je met je prijs doen?
“Geen te zotte dingen, ik wil gewoon genieten van
wat mogelijk is nu op dit moment. Een koffie in het
zonnetje is al perfect voor mij!”

Proficiat!
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Hoe zien jouw dagen er tijdens corona uit?
“Momenteel werk ik twee dagen in de bibliotheek van
Brecht. Één dag per week ga ik naar een dagcentrum,
waar ik graag kook. In de namiddag gaan we
zwemmen, met nadien een heerlijk warme sauna. De
rest van mijn vrije tijd besteed ik graag aan fotografie,
lezen, wandelen en fietsen tussen de velden. Maar
vooral: genieten samen met mensen die ik graag zie.”
Wat wens je de Brechtenaar nog toe voor 2022?
“Een goede gezondheid, dat vooral! Hopelijk mogen
we in 2022 terug met z’n allen samenkomen. Een
gezellige babbel kan zo een deugd doen, zeker
zonder masker. Geniet van de kleine eenvoudige

dingen in het leven en sta af en toe even stil
om hiervan een mooie foto te nemen!”

Aan alle deelnemers:
bedankt om onze
boer&buiten mee in
beeld te brengen!

BEKNOPT
Erfgoed &
Onderwijs:
schrijvers
gezocht
De vier Kempense erfgoedcellen
bundelen de krachten voor een
grote regionale communicatie
rond Erfgoeddag 2022 met
thema onderwijs. Ze werken aan
een brochure, die de vorm van
een opstelschriftje zal krijgen.
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Oproep: geef jij het
optelschriftje mee vorm?
Heb jij goesting en inspiratie
om 1 van de 44 artikels voor het
opstelschrift te schrijven? Stuur
dan ten laatste op 9 januari een
e-mail naar erfgoed@rldv.be
met daarin je idee samengevat
in 1 zin.
Bijvoorbeeld: een scan uit een
schoolschriftje van ca. 100
jaar geleden, een beknopte
biografie van een markante
meester, inspecteur of
directrice, de beschrijving van
een bijzondere schooltraditie,
bijzonder didactisch materiaal
met wat uitleg erbij, het verhaal
achter een markant glasraam,
standbeeld of ander element uit
een schoolgebouw…

Nieuwe
vacatures
gemeente
Contractuele technisch
assistent-garagist

1 contractuele technisch
assistent-elektricien

Je functie:
je staat – samen met je collega’s –
in voor het onderhoud, nazicht en
herstellingen aan vrachtwagens,
kraan, tractoren, klein motorisch
gereedschap…

Je functie:
je staat in voor de installatie,
onderhoud, nazicht en herstelling aan
elektrische en technische installaties
in de gemeentegebouwen en
netwerkbekabeling.

Je profiel:
• je bent houder van een diploma/
getuigschrift van minimum
3 jaar secundair onderwijs of
gelijkwaardig of houder van een
getuigschrift van middenstandsof VDAB-opleiding in de richting
automechanica/autotechnieken;
• je bent houder van een rijbewijs
B (of behaalt dit voor de
aanstelling);
• je beschikt over een brede
vakkennis en inzicht op het
gebied van automechanica, je
hebt verantwoordelijkheidszin, je
kan goed zelfstandig werken en
hebt oog voor veiligheid.

Je profiel:
• je bezit een diploma/
getuigschrift van minimum 3
jaar secundair onderwijs of
gelijkwaardig in elektriciteit;
• je bent houder van een rijbewijs B;
• je beschikt over een
brede vakkennis, je hebt
verantwoordelijkheidszin, je
kan goed zelfstandig werken en
hebt oog voor veiligheid.

(D1-3) - 38/38u (met aanleg van een
werfreserve van één jaar)

(D1-3) – 38/38u (met aanleg van
een werfreserve van één jaar)

Interesse?
De infobundels met vermelding van functiebeschrijving, toelatingsen aanwervingsvoorwaarden vind je op www.brecht.be/vacatures.
De schriftelijke kandidaturen moeten, samen met een kopie van
je diploma/getuigschrift en van je rijbewijs B, toekomen bij het
gemeentebestuur van Brecht, Gemeentepark 1, 2960 Brecht (tegen
ontvangstbewijs) of via sollicitaties@brecht.be en dit uiterlijk op 18
januari 2022 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 21 januari 2022
om 12.00 uur ’s middags.
INFO

Personeelsdienst, Gemeentepark 1, 03 317 17 72

VRAGEN VAN DE

inwoners

Ben ik verplicht om een groene of
grijze container te hebben?

NIEUWS VAN DE SPORTDIENST
Ski- en snowboarddag 2022
Na een uitzonderlijke uitstap in de herfstvakantie,
organiseert de sportdienst de ski- en snowboarddag in
2022 opnieuw in de krokusvakantie. Alle Brechtse jongeren
tussen 10 en 18 jaar krijgen op maandag 28 februari
2022 de kans om indoor op echte sneeuw te skiën. We
trekken opnieuw naar de overdekte skipiste Skidôme in
Rucphen. Voor een prijs van 25 euro (indien woonachtig
in de regio Antwerpse Kempen) krijgen zowel beginners
als gevorderden 1,5 uur ski-of snowboardles. Daarna kan
je nog 30 minuten vrij skiën of snowboarden. Busvervoer
vanuit Brecht (vertrek aan sporthal De Ring), huur van het
materiaal (inclusief verplichte helm) en verzekering voor
lichamelijke ongevallen zijn in de prijs inbegrepen.
Lessenreeksen
Ook in januari blijven we bewegen met onze verschillende
lessenreeksen: spierkracht voor senioren, Samen Bewegen en
Mama & Baby. In de periode maart-april zullen we ook opnieuw
een Start 2 Run 0-5 km aanbieden. De ideale gelegenheid om
de conditie op te bouwen en uiteindelijk die 5 km als doel te
bereiken. Met een ervaren coach word je op een tiental weken
helemaal klaargestoomd voor de testles van 5 km. Voor de
laatste update i.v.m. coronamaatregelen, zie website.
INFO

Info en inschrijven: www.sportiefbrecht.be

GEEN

KALENDER

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
januari wel door kunnen gaan naar de digitale kalender
op www.brecht.be/agenda.

Een huisvuilcontainer (grijs) is verplicht, een gftcontainer (groen) niet. Hou er ook rekening mee dat
het niet toegelaten is om de composteerbare resten
uit de keuken en tuin in de huisvuilcontainer te gooien.
De containers (40, 120 of 240 liter) horen toe
aan jouw adres. Elke container is voorzien van een
sticker met de straatnaam, het huis- en eventueel
busnummer. Let dus goed op dat je steeds de juiste
container gebruikt. Als je verhuist laat je de propere
container dan ook bij de woning staan.
Wil je nog van container wisselen, dan betaal je
hiervoor 15 euro.
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Mijn PMD-zak is niet opgehaald of
mijn container niet geledigd, wat nu?
Zat er een briefje in de bus met de reden? Kleeft er
een rode weigeringssticker op je PMD-zak? Was het
afval te sterk aangedrukt of vastgevroren? Bood je de
container tijdig aan?
Voor vragen over afval bel of mail je naar
de infolijn van IGEAN:
• via de gratis infolijn 0800 1 46 46
• elke werkdag tussen 08.00 en 18.00 uur
• op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur
• via igean@sulo.com
• www.igean.be

BEKNOPT
BEKNOPT

Brechtse
sportsterren op het podium!
22

De kogel is door de kerk. Op 29 april 2022 komt er terug
een echte viering van de Brechtse sportsterren in het
GC Jan vander Noot. Een jaartje overgeslagen en enkele
maanden later in het jaar dan normaal de gewoonte is,
maar met die verschuiving hoopt de sportdienst dat de
organisatie van de Brechtse sportsterren terug veilig
kan doorgaan.
2021 was op alle vlakken weer een uitzonderlijk jaar. Maar
voor een aantal personen en sportclubs was 2021 ook
een jaar waarin, ondanks alle beperkingen, toch nog hele
mooie, sportieve prestaties zijn geleverd en dat willen we
niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Hou 29 april alvast vrij
Omdat het afgelopen jaar toch een aantal
sportwedstrijden, grote tornooien en competities afgelast
werden omwille van corona, werd er wat gesleuteld aan
het vertrouwde concept van het Gala van de Brechtse
sportsterren. Zo werd onder andere de timing aangepast
en zal de viering wat later dan gewoonlijk plaats vinden.
Markeer vrijdagavond 29 april 2022 alvast in jullie
sportagenda’s. Hoe je tickets kan bestellen, kom je te
weten via de onderstaande website.

Opmerkelijke sportieve prestaties in de bloemetjes
Het wordt een knaleditie waar onze Brechtse sportsterren
die het voorbije jaar een opmerkelijke sportieve prestatie
hebben geleverd, in de bloemen worden gezet. Tijdens

de viering zal ook de winnaar bekend gemaakt worden
van de award voor Brechtse sportSTER. Deze STERaward
zal uitgereikt worden aan de Brechtse inwoner of
Brechtse sportploeg die in 2021 de meest opmerkelijke
sportprestatie heeft neergezet. Maar ook Brechtse
sportclubs of andere organisatoren die inspanningen
hebben geleverd op sportief of organisatorisch vlak
waardoor een positieve uitstraling bezorgd werd aan
de Brechtse sport, komen hiervoor in aanmerking. De
geldprijs die de hoofdvogel (winnaar van de award) mee
naar huis neemt, is niet mis. Ook zijn er mooie prijzen
voorzien voor alle sporthelden tijdens de viering. Meer
informatie kan je lezen in het reglement via onderstaande
website.

Oproep sportieve prestaties
Na een eerste oproep voor het aanmelden van
opmerkelijke sportprestaties in de vorige editie van
Brechts Nieuws, kwamen er alvast enkele leuke reacties
binnen met erg knappe prestaties. Maar de zoektocht
loopt nog even verder. Ken je iemand die in 2021 een
straffe sportprestatie heeft neergezet? Dan kan je
deze persoon (of sportploeg) kandidaat stellen. Zowel
individuele Brechtse sporters als Brechtse sportploegen
komen in aanmerking.
Alle informatie en de formulieren om kandidaten door te
geven vind je op www.brecht.be/sportgala

NET GEMIST

Benieuw
naar meer d
foto's?
Kijk op
ww
w.brecht.b
e

/netgemis
t.
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Op deze avond gingen duizenden deelnemers aan de
taalslag. 70 bibliotheken transformeerden voor één avond
in klaslokalen waar enthousiaste dicteefans hun tanden
zetten in onze taal. Ook in de bib van Brecht speelden we
De Schrijfwijzen!
Ingrid Forceville mocht zich na een spannende avond met
één puntje verschil de kampioen noemen. Proficiat!

Het publiek was geweldig en met een staande ovatie op
het einde, mogen we vaststellen dat Johan Verminnen ook
geweldig was in OC ‘t Centrum.
Wil je er ook eens graag bij zijn? Check het programma en
bestel online jouw tickets:
https://www.ticketgang.be/tickets/brecht
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Heel wat kinderen uit verschillende Brechtse scholen kwamen
verdwalen in de warme en kleurige wereld van illustratrice
Fatinha Ramos. Ook de kleuters van de Sint-Michielschool
bezochten de tentoonstelling in de bib van Brecht.
Ze luisterden naar het boekje ‘Toermalijn’ en knutselden hun
eigen ridder / ridster.

NOV
2021

November

2021

Heb jij de nieuwe glasbollen al gezien? Igean vernieuwde eind
november in Brecht alle glasbollen. De vertrouwde groene bollen
in polyester zijn vervangen door blauwe exemplaren die uit het
duurzamere HDPE zijn gemaakt. Op elke nieuwe glasbol staat er ook
een gedicht.
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Kerstspektakel in de
voortuin van Gery
Je hebt misschien ook wat lichtjes hangen in jouw voortuin,
maar we zijn er bijna zeker van dat het er niet zoveel zijn als
bij Gery Truyens. Wie in het donker door de Weymoutlaan in
Sint-Job-in-‘t-Goor rijdt, kan moeilijk naast de onwaarschijnlijk
versierde woning kijken.

“Ik ben vier jaar geleden begonnen met het versieren van mijn
woning als de feestdagen in zicht komen. Het werd steeds
uitgebreider. Intussen hang ik zeker 120.000 lampjes en
verschillende kerstmannen en -figuren op in mijn voortuin. Op het
huis projecteer ik met lasers. Ook de energiezuil achter de woning
heb ik versierd met lichtjes.” vertelt Gery.
Meer dan een maand werkt hij aan de opbouw van de
kerstverlichting. Hij gebruikt 250 stekkers en 50 stekkerdozen die
allemaal doorverbonden zijn met elkaar, waardoor hij rechtstreeks
in één keer alles aan- of uit kan zetten. Gery: “Ik denk dat er zeker
10 kilometer draad in mijn voortuin ligt, die zit allemaal onder de
grond.”
Vele kijklustigen
“Er stoppen regelmatig mensen om naar de verlichting te kijken.
De kerstperiode is de mooiste tijd van het jaar en als ik de mensen
hiermee blij kan maken, dan is dat mooi meegenomen.”
Lego
Een andere passie van Gery is bouwen met Lego. Op zijn zolder
heeft hij twee Lego-collecties staan van ongeveer 9 meter lang
en 3 meter breed. Gery: “Ik ben nu zo’n 8 jaar bezig aan deze
uit de hand gelopen hobby. Mijn collectie bevat 4.000 Legofiguren en alle soorten Lego-onderdelen (voertuigen, helikopters,
gebouwen…). Alles is verlicht met meer dan 8000 lampjes.”
Deze collectie is volgens Gery uniek in België en Nederland. ATV,
Iedereen Beroemd en Ketnet vinden dat ook en zijn geïnteresseerd
om een reportage te maken van Gery zijn passie.

OPROEP!

Ken jij iemand die het verdient om hier als 'Brechtenaar in beeld' in de kijker te staan? Gaat jouw buurman bijvoorbeeld
wekelijks inkopen doen voor zijn minder mobiele buurvrouw? Heeft jouw kind een bijzondere (sportieve) prestatie geleverd?
Of zet jouw tante zich in voor de Brechtse kinderen in armoede? Laat het ons weten via communicatie@brecht.be en wie weet
krijgt hij/zij hier de verdiende aandacht!

