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Nieuwjaarsdrink in Sint-Lenaarts
Op zondagnamiddag 27 februari 2022 kan jij als inwoner
tussen 13.00 en 17.00 uur op de parking naast OC
’t Centrum, Dorpsstraat 73 in Sint-Lenaarts het glas heffen
op een nieuw jaar. De Vriendenkring personeel gemeente
Brecht vzw en Sint-Lenaartse verenigingen bemannen de eeten drankstanden. Aan de eetkraampjes, die uitgebaat worden
door de verenigingen, kan je genieten van allerlei lekkernijen
aan democratische prijzen. De nieuwjaarsdrink zal jaarlijks
wisselen van deelgemeente.
Breng je Covid Safe Ticket mee
De coronabarometer zal oranje kleuren
op het moment van Brecht Borrelt. Een
mondmasker dragen is voor bezoekers
op de nieuwjaarsdrink niet verplicht,
wel aanbevolen. Je moet jouw Covid
Safe Ticket wel tonen om gescand
te worden aan de toegang (zijkant
van OC ’t Centrum aan de kant van
de Dorpsstraat). Daar vind je ook de
fietsenparking. Er is één toegang tot de
parking, langs de Dorpsstraat. Langs de
Fruithoflaan is er geen toegang.

Herbruikbare bekers verplicht
Vanaf 1 januari is het verboden om dranken in wegwerpbekers
te schenken op alle evenementen. Het bestuur zal daarom geen
wegwerpbekers meer gebruiken, maar de drankjes schenken
in herbruikbare bekers en het eten serveren op herbruikbare
borden. De introductie van de herbruikbare bekers en borden
vergt niet alleen een investering, maar ook heel wat organisatie,
want de bekers en borden moeten ter plaatse ingezameld en
afgewassen worden. De inzameling van bekers zal gebeuren op
verschillende inzamelpunten op de parking. Bovendien zullen er
medewerkers rondgaan om de bekers op te halen.

bon mee
Gratis drank- of eetbon: breng onderstaande
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Muziek
Brecht Borrelt wordt een gezellig samenkomen met muzikale
omlijsting van SHAKE!. Deze groep (met o.a. Marc Stoffelen en
Veronique Laeveren uit Sint-Lenaarts) brengt liedjes die een dj
draait op ieder feest en waarop jij niet kan blijven stilstaan!
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Bib en gemeenschapscentrum in UNIQ
op Gemeenteplaats
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We kondigden reeds aan dat we een masterplan
opmaakten voor de ontwikkelingen in en rondom het
huidige Gemeentepark. In het park zullen in de toekomst
heel wat sociale en culturele functies verzameld worden
die samen de parkcampus zullen vormen. Naast
de administratieve diensten zijn de bibliotheek, de
muziekacademie, het Kempuseum en de buitenschoolse
kinderopvang er gevestigd.
Nieuw administratief centrum
Op bovenstaande tijdlijn worden de fases in de
ontwikkeling van deze parkcampus verduidelijkt. Het is
de bedoeling om de projecten achtereenvolgens uit te
voeren. Het huidige gemeenschapscentrum Jan vander
Noot zal geherwaardeerd worden en de administratieve
diensten in 2024 huisvesten. Het gebouw zal ook nog
een gemeenschapsfunctie vervullen door het aanbod van
compacte polyvalente zalen, die flexibel te gebruiken zijn.
UNIQ als tijdelijke huisvesting
bib en gemeenschapscentrum
Om de werken te kunnen starten voor het nieuwe
administratieve centrum werd een oplossing gezocht voor
de bibliotheek en het gemeenschapscentrum. Samen zullen
ze ondergebracht worden in UNIQ op de Gemeenteplaats.

De gemeenteraad keurt dan ook op 10 februari 2022 het
bestek goed voor de omvorming van dit gebouw voor
een geraamd bedrag van 791.389 euro (exclusief btw).
Vooraan op de Gemeenteplaats zal je in de toekomst de
bibliotheek vinden. Via de toegang in de Mudaeusstraat
zal je naar de grote gemeenschapszaal geleid worden.
Deze zaal kan plaats bieden aan 120 personen. Voor zalen
met een kleinere capaciteit wordt gekeken naar andere
gemeentelijke gebouwen zoals bijvoorbeeld de kapel aan de
tekenacademie (IKO).
Werken aan UNIQ in twee fases
De werken aan UNIQ worden opgesplitst in twee
fases namelijk het gedeelte bibliotheek en het gedeelte
gemeenschapscentrum. Het is de bedoeling om de werken
aan de bibliotheek in UNIQ eind augustus te beëindigen.
Nadien zullen de boeken en andere materialen verhuisd
worden zodat de diensten niet lang moeten sluiten.
De tweede fase van de werken - namelijk het gedeelte
gemeenschapscentrum - moet afgerond worden tegen
eind oktober. Vanaf november zullen er terug verenigingen
terecht kunnen. Om deze werken tot een goed einde te
brengen, wil de gemeente een aannemer aanstellen die met
dit ambitieus plan aan de slag gaat en in dit gebouw terug
een unieke ontmoetingsplaats creëert!

SLUITING KLANTENKANTOOR FLUVIUS

Dit voorjaar sluit Fluvius 16 van zijn 30 klantenkantoren, verspreid over heel Vlaanderen, dit door het sterk verminderde aantal
klantbezoeken de afgelopen jaren. Ook het klantenkantoor in Brecht zal sluiten vanaf 1 maart. Het oplaadpunt voor Prepaidklanten blijft er wel nog actief. Wie toch nog naar een klantenkantoor in onze regio wil, kan terecht in Turnhout of Antwerpen.
INFO www.fluvius.be/contact.
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DIAMANT BRILJANT

Er waren drie 100-jarigen in 2021 en twee inwoners
werden omwille van hun 102-jarige leeftijd gehuldigd.
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PLATINA

Na het grote succes van de
vorige edities organiseert
de dienst vrije tijd opnieuw
Oppepper, dé vormingsen netwerkavond voor
Brechtse verenigingen. Geef
je werking een extra boost
en kom in team met jouw
medebestuurders naar
Oppepper! Deze vorming vindt
plaats op woensdagavond
23 maart 2022 in OC
’t Centrum. We sluiten de
avond af met een hapje,
drankje en een gezellige
babbel.
We nodigden ook enkele
interessante sprekers uit
die met de aanwezige
clubbestuurders zullen
bijpraten over volgende
onderwerpen:
• UiTpas: nu ook in Brecht…
• Adviesraden in een nieuw
jasje
• Oude Carrefour wordt
omgebouwd tot UNIQ
• Vernieuwing subsidies
Brechtse verenigingen
Meer informatie en
inschrijven
Deelname is gratis voor
bestuursleden van Brechtse
verenigingen (max 4 per
vereniging). Inschrijven kan tot
volzet via de website
www.brecht.be/oppepper
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WZC SINT-MARIA IS OP ZOEK NAAR
KINESITHERAPEUT EN VERPLEEGKUNDIGE
Woonzorgcentrum Sint-Maria beheert
108 bedden. Een geëngageerd team
streeft steeds naar kwalitatieve zorg
in een thuisvervangend woonklimaat
voor de bewoners. Om onze
dienstverlening te continueren, is
wzc Sint-Maria op zoek naar een
enthousiaste kinesitherapeut én
verpleegkundige om het team te
versterken.
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Je kan in je buurt werken in een
stabiele en moderne werkomgeving.
Zie jij het als een uitdaging om
bijkomend ervaring op te doen in een
woonzorgcentrum? Spreekt het jou
bovendien aan om bij te dragen aan
het welzijn van onze bewoners, dan
ben je bij ons woonzorgcentrum van
harte welkom!

Vacature kinesitherapeut
Momenteel heeft het woonzorgcentrum een openstaande vacature
voor de functie van kinesitherapeut
met een contract van onbepaalde duur,
regime is bespreekbaar. Solliciteren kan
je doen door een korte motivatiebrief
en kopie van diploma te sturen naar
personeel@ocmwbrecht.be.
Vacature verpleegkundige
Het woonzorgcentrum is ook op
zoek naar verpleegkundige met een
contract van onbepaalde duur, regime
is bespreekbaar. Solliciteren kan je
doen door een korte motivatiebrief
met een kopie van jouw diploma/
visum te sturen naar
personeel@ocmwbrecht.be.

De erfgoeddienst is op zoek
naar jouw schoolverhalen!
Heb je leuke anekdotes
van jouw schooltijd of
materialen zoals schriften?
Wil je deel uitmaken van
een nieuwe tentoonstelling
in het Kempuseum? Neem
dan contact op met jef.
anthonissen@brecht.be!

Praktisch
Voor meer informatie of een volledige
functieomschrijving kan je terecht
op www.welzijnscampusbrecht.
be of bij de personeelsdienst van
Welzijnscampus Brecht, elke werkdag
van 09.00 tot 16.00 uur, via mail
personeel@ocmwbrecht.be of
telefonisch op 03 330 11 34.

Jobstudenten
gezocht voor
zomervakantie
De groendienst is op zoek
naar jobstudenten voor de
zomervakantie 2022 (juli en
augustus).
Interesse? Je kandidaat stellen
kan tot 31 maart 2022. Het
sollicitatieformulier vind je op
www.brecht.be.

Onze diensten krijgen van de verenigingen die de
ophalingen organiseren regelmatig de opmerking
dat er niet enkel papier, maar ook restafval of
plastic tussen het papier en karton zit. Lees hier de
juiste sorteerregels.
Hoort bij papier en karton:
• papieren zakken en kartonnen dozen;
• kranten, tijdschriften en folders;
• boeken;
• briefpapier en printpapier.
Hoort niet bij papier en karton:
• vuil of vet papier;
• huishoudfolie (‘cellofaanpapier’);
• behangpapier;
• aluminiumfolie (‘zilverpapier’);
• plastic en piepschuim.
Hoe je papier klaarmaken en –zetten voor
ophaling:
• haal kranten en tijdschriften uit hun
verpakking;
• maak de kartonnen dozen niet te zwaar;
• stop je papier en karton in een kartonnen
doos of maak er een pakketje van, bij voorkeur
samengebonden met natuurtouw (geen
ijzerdraad of plastic koord);
• gebruik geen tape om de dozen dicht te
maken;
• plaats het papier en/of karton ten vroegste de
dag voor de ophaling vanaf 19.00 uur ’s avonds
en ten laatste de dag van de ophaling om 6.00
uur ’s morgens duidelijk zichtbaar op de stoep.
Raadpleeg je ophaalkalender en weet wanneer je
welk afval buiten moet zetten.

Weet je wat een
geldezel is?
Een geldezel is iemand die zijn bankrekening en/of bankkaart en
pincode laat gebruiken door criminelen om geld wit te wassen.
Daardoor kan de crimineel misdaadgeld op de bankrekening
van de geldezel storten om het vervolgens af te halen (met de
bankkaart en de pincode van de geldezel) of door te storten
naar andere rekeningen. Zo blijven de oplichters buiten
schot. Ook onze lokale politie Voorkempen wordt regelmatig
geconfronteerd met jongeren die in de criminaliteit worden
gezogen zonder zich daar bewust van te zijn.
Jongeren zijn een gemakkelijk
doelwit: ze worden in de
verleiding gebracht met
de belofte van ‘snel geld
verdienen’ of staan vaak niet
stil bij de gevolgen van een op
het eerste zicht onschuldige
‘vriendendienst’. Het lijkt op zich
tamelijk onschuldig: je geeft je
rekeningnummer, bankkaart en
je gegevens door en ontvangt
daarvoor zonder verder iets te
doen een vergoeding. Criminelen
blijven echter dankzij de hulp van geldezels onder de radar.
Zo kunnen ze volledig anoniem te werk gaan en maken ze
gebruik van het reguliere circuit om gestolen geld weg te
sluizen. De geldezel werkt dus mee aan witwaspraktijken,
soms zonder er zich bewust van te zijn, en is medeplichtig
aan fraude.
© Hurae / Yvon Tordoir

Correct sorteren
van papier & karton

Wat kan je als ouder of begeleider doen?
1. Leg jongeren uit wat geldezels zijn zodat ze het herkennen
en ze zich beter kunnen wapenen als ze in contact komen
met ronselaars of ronseladvertenties. Leer hen dat snel geld
verdienen niet bestaat.
2. Leer hen hoe ze moeten omgaan met accounts op sociale
media die snel en makkelijk geld beloven. Rapporteer de
accounts bij het meldpunt van de overheid voor misleiding,
bedrog, fraude of oplichting: https://meldpunt.belgie.be
3. Maak hen duidelijk dat ze hun bankkaart, rekening of codes
nooit mogen uitlenen, ook niet aan zogezegde ‘vrienden’.

INFO en een uitgebreide brochure vind je op www.brecht.be/geldezel
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FEEST IN BRECHT-CENTRUM
OP PAASMAANDAG
Paasmaandag komt in zicht en bij Unizo begint het te kriebelen om
er een geweldige editie van te maken! Madame-C heeft hen al 2
jaar geboycot. Ze willen de festiviteiten op Paasmaandag absoluut
niet verloren laten gaan! Want zeg nu zelf, iedereen kan wel een
bruisende dag vol ambiance en sociaal contact gebruiken.

Buitenspeeldag
op 20 april
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Heb jij woensdag 20 april 2022 al
aangeduid op je kalender? Nee? Ga dat
dan nu maar doen, want het is dan…
Buitenspeeldag 2022! We hebben zelf
ook wat wilde plannen, en daar vertellen
we je graag al wat over.
De gemeente Brecht voorziet op zes
plekken, verspreid over de verschillende
deelgemeentes, een leuk extraatje om je
speeldag te pimpen. Wij zorgen voor een
speelpakket met spelkoffer, springkasteel
en uitnodigingen om iedereen in de buurt
te vertellen wat er gaat gebeuren. Wij
sluiten ook een straat in je buurt af zodat
je onbezorgd kan buitenspelen. Jij zorgt
met je buurt voor een stopcontact en
verlengkabel.
Waar zal dat dan te doen zijn? Wel, dat
kan misschien wel voor jouw deur, of
achter de hoek zijn, want we zijn nog op
zoek naar leuke speelbuurten. Ook jij kan
je dus met je buurt kandidaat stellen.
Wat moet je doen om je kandidaat te
stellen? Lees de volledige info op
www.brecht.be/buitenspeeldag. Vul
daarna samen met je ouder of voogd
het formulier in dat beschikbaar is op de
website. Je inschrijven kan tot en met
13 maart.
INFO jeugddienst, Gemeenteplaats 1,
03 203 22 10 of jeugddienst@brecht.be

Iedereen welkom in Brecht-centrum
Zet het alvast in jullie agenda: Paasmaandag 18 april 2022. De
dorpskern van Brecht-centrum wordt afgesloten en zal veranderen
in een vrolijk openluchtevenement met tal van kraampjes van
verenigingen en winkeliers. Je kan rondsnollen op de rommelmarkt
en garageverkoop en er zullen live shows zijn. Natuurlijk zorgt ook
de kermis voor een vrolijke noot en op de Biest en in de Lessiusstraat
kan je grote machines bewonderen. Daarnaast organiseert Unizo ook
een autosalon. Nieuw dit jaar op Pasenmarkt: Brechtse Vinded, de
marktplaats waar je jouw oude spullen een nieuw leven kan geven.
Brecht zal nog eens bloeien én jij zal stralen omdat je nog eens
buiten kan komen.
Zet jouw vereniging, bedrijf, talent… in de kijker
Een beter moment om jouw vereniging of bedrijf bekend te maken bij
het grote publiek is er niet! Dus:
• promoot jouw bedrijf;
• breng jouw vereniging naar buiten;
• verkoop jouw tweedehands artikelen op de Brechtse Vinted;
• show iets aan het grote publiek;
• neem deel aan de garageverkoop;
• sta op de rommelmarkt;
• toon jouw talent op het podium;
• ‘t is hét moment!
INFO Laat het Unizo zeker weten en schrijf je tijdig in bij
Jef Anthonissen (anthonissen.j@skynet.be) of
Christine Van Rompaey (christine_vr@telenet.be of 0477 76 42 91)

Rechtzetting - jeugdbrochure voorjaar 2022
In de brochure met het kinder- en jeugdaanbod voor voorjaar 2022
werd vermeld dat er op maandag 4 april 2022 geen speelpleinen
plaatsvinden vanwege Paasmaandag. Aangezien Paasmaandag op
maandag 18 april 2022 valt, zullen er dus op maandag 4 april wel
degelijk speelpleinen plaatsvinden.
Concreet: de speelpleinen van de paasvakantie vinden plaats op elke
werkdag van maandag 4 april 2022 tot en met vrijdag 15 april 2022.
Op Paasmaandag 18 april 2022 zijn er geen speelpleinen.
INFO EN INSCHRIJVEN: www.brecht.be/speelkriebels

IN BRECHT
Speelbabbel
De Speelbabbel is een ontmoetingsmoment
voor (toekomstige) ouders, grootouders,
onthaalouders, … en hun kindjes tot 3
jaar waar gespeeld, gebabbeld en ontmoet
kan worden.
DATUM elke donderdag
UUR van 10.00 tot 12.00 uur
LOCATIE De Pastorie, Kerklei 57
INFO dienst welzijn, welzijn@brecht.be of

Wandeling - Bij de buren en
toch in België
Deze wandeling in Baarle Hertog is 9,5
km lang.
DATUM zo. 27/02/22
UUR Vertrek om 13.00 uur
PRIJS € 1,50
LOCATIE OC ‘t Centrum, Dorpsstraat 73
INFO Pasar Sint-Lenaarts, 0494 57 01 15
of rudy_tanghe@telenet.be

De Speelbabbel Sint Job

Pannenkoekenbak
Tito’s Chiro Nelto
Kom smullen van onze overheerlijke
pannenkoeken. Lukt het jou om de
pannenkoeken-challenge te voltooien?
DATUM zo. 27/02/22
UUR vanaf 12.00 uur
PRIJS € 5,00
LOCATIE Chiro Nelto, Eester 25
INFO Chiro Nelto, neltochiro@gmail.com

U kijkt toch ook
Op 31 oktober 1953 doet het fenomeen
televisie haar intrede in Vlaanderen. Vanaf
die dag worden in steeds meer huiskamers
stoelen en tafels aan de kant geschoven om
plaats te maken voor een nieuw meubel:
de tv. Connie Neefs en Liliane Dorekens
duiken in onze tv-geschiedenis met zeer
herkenbare liedjes, anekdoten en beelden
vanaf de beginperiode van de Vlaamse
Televisie. De muzikale begeleiding is in
handen van pianist Eric De Vos.
DATUM zo 27/02/22
UUR om 14.30 uur
PRIJS € 14,00 / € 16,00
LOCATIE GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
INFO Cultuurdienst, www.gcbrecht.be

Voorlezen in Brecht
Kom luisteren naar grappige en spannende
verhalen in de bib van Brecht en Sint-Jobin-’t-Goor. Er wordt ook een leuke activiteit
voorzien die bij het thema past.
DATUM wo. 02/03, 16/03 en 30/03
UUR van 14.00 tot 15.00 uur
LOCATIE Bib Brecht, Mudaeusstraat 9
Bib Sint-Job-in-’t-Goor, Kerklei 2
INFO Bibliotheek Brecht, 03 203 20 53
of bibbrecht@brecht.be

VR
11 MAART
2022

Johan Terryn:
het uur blauw
Johan Terryn verloor zijn vader
midden in de eerste lockdown. Rouwen en verdriet delen werden sterk
beperkt door de omstandigheden. Hij
gebruikte dan maar zijn column op
de radio om zijn rouwboodschap de
wereld in te sturen. Vele luisteraars
voelden zich geraakt en vertelden
hem spontaan hun eigen verhaal
over het gebrek aan nabijheid bij het
afscheid. Het is een unieke vertelling over wat het betekent om een
geliefde te verliezen, over rouwen
in bijzondere tijden, over afscheid
zonder nabijheid. Van donker naar
licht, zoals ook de zon zich op het uur
blauw langzaam laat zien.
UUR om 20.15 uur
PRIJS € 14,00 / € 16,00
LOCATIE OC ‘t Centrum, Dorpsstraat 73
INFO Cultuurdienst, www.gcbrecht.be

Gezondheidswandeling
Wandeling van maximum 3 kilometer.
DATUM wo. 02/03/22
UUR van 14.00 tot 16.00 uur LDC Het Sluisken
LOCATIE Vertrek LDC Het Sluisken,
Gasthuisstraat 11
INFO Wandelclub Het Sluisken, 03 330 11 21

Bingoavond
Een gezellige avond met leuke prijzen.
Ten voordele van het ontwikkelingsmateriaal voor de kleuters.
DATUM vr. 11/03/22
UUR van 19.30 tot 22.00 uur

Caterstocht Walk 2 Gether-tocht
Wandelen in een bosrijke en rustgevende
omgeving met veel onverharde wegen.
Ruime en verzorgde rustposten.
Afstanden: 4, 6, 9, 12, 17, 23, 29 en 33 km.

LOCATIE Basisschool In ‘t Groen, Leopoldstraat 15

DATUM za. 12/03/22

INFO Basisschool In ‘t Groen, 03 313 86 63

UUR van 07.30 tot 15.00 uur

of info@bs-intgroen.be

PRIJS € 3,00
LOCATIE Vertrek BUSO Kristus Koning
Bethanienlei 5
INFO St.-Michielstappers Brecht,
0494 82 49 36, theuns.rudi@gmail.com
of http://www.st-michielstappers.eu/
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IN BRECHT
Op zoek naar de Waterdraak
Na drie turbulente voorgaande pogingen
waar vrieskoude, storm en Corona roet in
het eten gooiden, gaat natuurpunt opnieuw
de salamanders zoeken en (her)ontdekken.
DATUM zo. 13/03/22
UUR van 14.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Cuveehoeve, Boudewijnstraat 20
INFO Natuurpunt Voorkempen,
0485 12 25 40 of bart.hellemans@skynet.be

Wandeling ‘de kat’
Elke derde woensdag van de maand
organiseert de wandelclub Het Sluisken een
geleide wandeling van maximum 5 km.
DATUM wo. 16/03/22
UUR van 14.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Vertrek LDC De Lindeboom, Kerklei 18
INFO Wandelclub Het Sluisken, 03 330 11 21

Praatcafé
Dwaallicht rond dementie
Personen met dementie, hun familie en
mantelzorgers kunnen elkaar ontmoeten
op een informele manier in een ontspannen
sfeer. Het praatcafé Dwaallicht is een
samenwerking tussen de gemeenten
Zandhoven, Brecht, Schilde, Malle en
Zoersel.

Open uurtjes nieuwe kleuters
Kennismakingsmoment voor nieuwe
kleuters en hun ouders.
DATUM di. 22/03/22
UUR van 13.45 tot 14.45 uur (afspraak maken)
LOCATIE De Zevensprong, Venusstraat 5
INFO School De Zevensprong, 03 660 07 70
of www.de7sprong.be
DATUM wo. 23/03/22
UUR van 09.30 tot 10.30 uur (afspraak maken)

INFO School Klavertje 3, 03 660 07 70,
www.klavertjedrie.be

LOCATIE Vertrek OC ‘t centrum, Dorpsstraat 73
of hofmans.gert@telenet.be

INFO www.dwaallicht.be

Tabletcafé
Elke laatste vrijdag van de maand
staan vrijwilligers klaar om al je vragen
over je tablet, laptop of smartphone te
beantwoorden.
UUR van 10.00 tot 12.00 uur

WO
16 MAART
2022

Lekker en kruidig:
(on)kruiden op je bord

LOCATIE Bib Sint-Job-in-’t-Goor, Kerklei 2
INFO Bibliotheek Brecht, 03 203 20 53
of bibbrecht@brecht.be

Garageverkoop
De ouderraad van de Leonardusschool
organiseert een garageverkoop in
Sint-Lenaarts. Deelnemers kunnen zich
tem 13 maart melden via e-mail.

PRIJS € 5,00 deelnemend adres

Sint-Willebrordusstraat 29

PRIJS € 5,00 (incl. 2 pannenkoeken en warme drank)

LOCATIE De Griffel, Dorpsstraat 37, 2243 Pulle

INFO Basisschool In ‘t Groen, 03 313 86 63
of info@bs-intgroen.be

LOCATIE School Klavertje 3,

UUR om 13.15 uur

UUR om 19.00 uur

DATUM zo. 27/03/22

UUR van 11.00 tot 12.00 uur (afspraak maken)

DATUM zo. 27/03/22

INFO Pasar Sint-Lenaarts, 0494 57 01 06

LOCATIE Daltonschool In ‘t Groen, Leopoldstraat 15

DATUM wo. 23/03/22

Een wandeling van 7 km langs de vele
velden en weiden in Sint-Lenaarts. Nadien
kan je genieten van pannenkoeken en een
koffietje of warme chocolademelk.

DATUM do. 24/03/22

DATUM vr. 25/03/22
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Pannenkoekenwandeling

UUR van 09.00 tot 15.00 uur
INFO Ouderraad Leonardusschool,
garageverkoop.leonardusschool@outlook.com

Lekker en kruidig: (on)kruiden op
je bord. (On)kruiden spelen in de
ecologische keuken een onmisbare
rol. Ze zijn een rijke en gezonde
aanvulling op de seizoensgebonden
variatie aan groenten en fruit en
geven de ecologische keuken karakter
door hun diversiteit aan smaken. Bovendien is het slim om het onkruid in
je tuin onder controle te houden door
het op te eten. Tijdens deze workshop
krijg je een presentatie te zien van
diverse (on)kruiden en geven we
tips voor lekkere bereidingen. Ook
overlopen we een aantal bewaar- en
verwerkingstechnieken aangepast
aan kruiden.
UUR om 19.30 uur
PRIJS € 5,00 / € 8,00
LOCATIE GC Jan vander Noot,

Bloedinzameling
Jij kan iemands leven redden door bloed te
geven. Via donorportaal.rodekruis.be kan
je inschrijven.
DATUM do. 24/03/22
UUR van 17.30 tot 20.30 uur
LOCATIE GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
INFO Rode Kruis Brecht, 0484 86 18 91

Mudaeusstraat 9
INFO Cultuurdienst, www.gcbrecht.be

