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DIFTAR-CONTAINER VOL? BIED EEN PIEKZAK AAN!
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INTERNATIONALE 
RIJBEWIJZEN 

REISPASSEN 

KIDS-ID 189

INFO IGEAN, 0800 1 46 46

BEDANKT 
VRIJWILLIGERS!

In deze week van de 
vrijwilliger (29 februari 
– 7 maart willen jou als 
vrijwilliger graag bedanken. 
Dank om te geloven in de 
kracht van mensen samen, 
dank om geen uren te tellen, 
dank om een voorbeeld 
te zijn voor volgende 
generaties. In welke 
(Brechtse) organisatie jij je 
ook vrijwillig inzet, jij zorgt 
er mee voor dat Brecht een 
aangename gemeente is 
om in samen te leven!

Had je een feestje? IGEAN haalt piekzakken op zodat je het afval dat niet meer 
in je huisvuilcontainer past, toch kan aanbieden.

Als je afval niet in je DIFTAR- container kan, zijn er twee mogelijkheden: je bergt 
het afval tijdelijk op en je geeft het de volgende keer mee of je maakt uitzonderlijk 
gebruik van een piekzak. Let op! Je moet de gratis infolijn 0800 1 46 46 minstens 
2 werkdagen voor de ophaling verwittigen dat je extra afval wil aanbieden. Je 
zet de zakken naast de volledig gevulde huisvuilcontainer voor ophaling klaar. Je 
mag de zak zelf vrij kiezen. Die moet dus niet van de gemeente zijn, maar moet 
wel vlot in de container passen. Na lediging van de ‘normale’ container wordt 
deze zak namelijk in je container geplaatst en wordt deze opnieuw gewogen. 
Je betaalt voor deze ophaling maar 1 keer de ledigingskost, maar je betaalt wel 
de verwerkingskost voor de totale hoeveelheid afval. In onze gemeente kan 
je maximum 3 keer per jaar het gebruik van piekzakken aanvragen, met een 
maximum van 4 zakken per keer. 
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DOE DE 
WOONTEST
Hoe we leven, verandert razendsnel. 
Hoe we wonen ook. Maken we in de 
toekomst plaats voor meer groen? 
Hoe pakken we parkeerproblemen 
aan? Wordt het contact met onze 
buren beter? Kan iedereen straks te 
voet naar de supermarkt?

Wat er allemaal anders wordt, is 
niet altijd even duidelijk. Daarom 
lanceert de Vlaamse overheid 
samen met de lokale besturen ‘Thuis 
in de Toekomst’. Via deze online 
woontest geef jij de gemeente Brecht 
informatie over hoe je graag wilt 
wonen: wat je belangrijk vindt en wat 
niet. En daarmee kunnen jullie samen 
plannen voor de toekomst maken. 
Bovendien krijg je al een kleine inkijk 
in het wonen van morgen.

INFO mijnleestipper.bibliotheek.be, info@bibliotheekbrecht.be 
of bij de baliemedewerkers van de bib

NIEUWSGIERIG? 
Doe hier de woontest: 
www.thuisindetoekomst.be

Meer doen met minder geld 
dankzij Huis van het Kind 
Voorkempen
Meer kunnen doen met minder geld, wie wil dat niet ? Er 
bestaan nogal wat maatregelen, initiatieven en organisaties 
die dat mogelijk maken. Alleen, waar vind je ze en hoe weet 
je op welke voordelen je recht hebt? Het Huis van het Kind 
Voorkempen ging voor jou op zoek en verzamelde alle nuttige 
informatie per thema. Met bijzondere aandacht voor de 
diensten die worden aangeboden in de gemeenten Brecht, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel.

Het resultaat is een website, met printklare bladzijden, voor 
elke inwoner, elk gezin, elke hulpverlener in één van deze 
vijf gemeenten. Wanneer je onderstaande QR-code scant 
met de camera van je gsm, kom je 
automatisch op de website terecht. 
We hopen dat je er vindt wat je zoekt! 
En mogelijks bots je op bruikbare tips die 
helemaal nieuw zijn voor jou.

Gepersonaliseerd leesvoer nodig? 
Kijk op Mijn Leestipper
Leners van de bib die op zoek zijn naar een goed boek, kunnen vanaf nu  
bij ‘Mijn Leestipper’ terecht. Met deze applicatie geeft de bib leestips op 
maat aan hun leners. Maandelijks ontvangen leners leestips gebaseerd 
op hun leesprofiel, recht uit de fictiecollectie van de bib. 

Het slimme algoritme van Mijn Leestipper analyseert je leesprofiel 
en leenhistoriek aan de hand van je persoonlijke bibliotheekkaart. 
Bij de leestips staat bovendien vermeld waarom je bepaalde titels 
te zien krijgt: ‘Omdat je Tommy Wieringa hebt gelezen’ of ‘Voor 
jou geselecteerd in het maandthema Wereldoorlog II’. Inloggen 
kan eenvoudig met het Mijn Bibliotheek-profiel op mijnleestipper.
bibliotheek.be. Wie dat wil, wordt maandelijks via e-mail op de hoogte 
gebracht dat er nieuwe leestips klaarstaan. Je ziet in één oogopslag of 
het boek dat je wordt aangeraden beschikbaar is in de bib!

Vlaanderen
is slim wonen en leven

Dat is zo gek niet als het klinkt.
Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen ook. Dat brengt nieuwe 
mogelijkheden met zich mee. Nieuwe mogelijkheden waar ook jij beter van wordt. 
Nieuwsgierig naar het wonen van morgen? 

Doe de woontest op thuisindetoekomst.be

ELKE BRECHTENAAR

INFO www.huisvanhetkindvoorkempen.be
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Consulent mobiliteit 
(B1-3) 38/38u (met aanleg van een werfreserve van één jaar)

Je staat in voor het actualiseren van het mobiliteitsplan 
en parkeerverordeningen en onderzoekt en behandelt 
mobiliteitsvraagstukken over veilige schoolomgevingen, 
sluipverkeer, fileproblematiek... Je bent verantwoordelijk voor 
het adviseren van het college over signalisatievergunningen 
en projecten die een mobiliteitsimpact hebben. Je denkt 
met het team ruimtelijke ontwikkeling mee na, vanuit het 
mobiliteitsoogpunt, welke activiteiten we waar binnen de 
gemeente willen voorzien.

Consulent ICT 
(B1-3) 38/38u (met aanleg van een werfreserve van één jaar)

Samen met de collega’s zorg je voor de uitbouw van een 
stabiel en professionele ICT-omgeving. Als consulent ICT 
verstrek je advies met betrekking tot ICT waardoor de 
werking van de diensten van gemeente en OCMW en de 
dienstverlening naar de burger efficiënt verloopt. Je biedt 
ondersteuning bij de zoektocht, implementatie en gebruik 
van software door de verschillende diensten. Je begeleidt de 
medewerkers en geeft ondersteuning voor een correct hard- 
en software gebruik.

Aanleg werfreserves 
woonzorgcentrum
Woonzorgcentrum Sint-Maria beheert 108 bedden. Een 
geëngageerd team streeft steeds naar kwalitatieve zorg in 
een thuisvervangend woonklimaat voor de bewoners.

Aanleg werfreserve: 1 contractuele 
verpleegkundige 
(bachelor C3-C4 of master BV1-BV3)

Je levert gespecialiseerd advies met betrekking tot het 
specifieke domein van de verpleegkunde, zoals wondzorg, 
diabetes... Je voert verpleegkundige en zorgkundige 
verstrekkingen uit bij de bewoners en je verleent 
technische assistentie aan collega’s. Je voert het nodige 
administratief werk uit. Je bent houder van het diploma van 
verpleegkundige (gegradueerd of bachelor) of student in 
afstudeermodule.

Aanleg werfreserve: 1 contractuele 
zorgkundige (C1-C2)

Je ondersteunt de bewoners bij de activiteiten van het 
dagelijks leven (wassen, kleden, continentiegebeuren, 
verplaatsingen, eten…). Onder toezicht van een 
verpleegkundige zorg je voor het toedienen van wondzorg 
en het bedelen van medicatie. Je vult bewonersdossiers 
aan volgens de richtlijnen. Je bent houder van het 
diploma van zorgkundige én houder van een zorgkundig 
visum (geregistreerd als zorgkundige door de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid).

NIEUWE 
VACATURES

Interesse?

De infobundel met vermelding van 
functiebeschrijving, toelatings- en 
aanwervingsvoorwaarden vind je op www.brecht.
be/vacature. De schriftelijke kandidaturen moeten 
- samen met een cv met duidelijke vermelding 
van relevante ervaring, kopie van je diploma 
HSO en rijbewijs B – toekomen bij het college 
van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 
1, 2960 Brecht en dit uiterlijk op 3 maart 2020 
om 12.00 uur ‘s middags (via e-mail naar 
sollicitaties@brecht.be).

Interesse?

De infobundel met vermelding van 
functiebeschrijving, toelatings- en 
aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen op 
de personeelsdienst (03 330 11 20). Je stelt je 
kandidaat uiterlijk op 31 december 2020 om 
12.00 uur ’s middags bij de personeelsdienst, 
Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht of via personeel@
ocmwbrecht.be door een motivatiebrief, cv en 
kopie van het gevraagde diploma in te sturen.

INFO Personeelsdienst gemeente, Gemeentepark 1, 
03 660 25 50 of sollicitaties@brecht.be

INFO Personeelsdienst OCMW, Gasthuisstraat 11, 
03 330 11 20 of personeel@ocmwbrecht.be
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OP REIS? VRAAG JE KIDS-ID 
EN REISPAS OP TIJD AAN
Controleer nu reeds de geldigheidsdatum van je identiteits- 
en reisdocumenten. Voor sommige landen moeten deze 
documenten nog 3 of 6 maanden geldig zijn vanaf de datum 
van inreis!

Kids-ID

Kinderen jonger dan 12 jaar hebben een kids-ID nodig om 
te reizen binnen Europa. Ook voor een daguitstap naar het 
buitenland is een kids-ID noodzakelijk. Vraag deze kaart 
tijdig aan want de leveringstermijn kan oplopen tot 3 weken. 
De aanvraag moet gebeuren door één van de ouders in 
aanwezigheid van je kind. Breng een recente pasfoto in 
kleur met witte achtergrond mee. Als je kind reeds een 
kids-ID heeft, kijk dan na of deze nog geldig is, want de 
geldigheidstermijn is slechts 3 jaar. 

Reispas

Voor een reis buiten de Europese Unie heb je voor jezelf en 
voor je kinderen misschien een reispas nodig. Vraag deze 
minstens twee weken op voorhand aan. Tot de leeftijd van 18 
jaar moet het kind samen met één van de ouders aanwezig 
zijn. Breng een recente pasfoto in kleur met lichte effen 

achtergrond mee en eventueel je oude reispas. Op de foto 
moet je recht vooruit kijken, met gesloten mond en neutrale 
gelaatsuitdrukking. Als je een bril draagt, moeten je ogen 
volledig zichtbaar zijn. 

Ouderlijke toestemming

Als een minderjarige zonder de ouders naar het buitenland 
reist, is het raadzaam om een ouderlijke toestemming mee te 
geven. Dit formulier is te verkrijgen op de dienst burgerzaken 
of kan je downloaden op www.brecht.be/e-loket. De ouder die 
het document ondertekent, gaat naar de dienst burgerzaken 
voor wettiging van de handtekening. Hiervoor hoef je geen 
afspraak te maken. 

Rijbewijs

Als je in het buitenland een auto wil huren, moet je voor 
sommige landen een internationaal rijbewijs hebben. 

Meer info over reisdocumenten vind je op www.
diplomatie.belgium.be of www.ibz.rrn.fgov.be (rubriek 
identiteitsdocumenten). Voor de aanvraag van de 
documenten maak je een afspraak op www.brecht.be of op 
nummer 0800 3 2960. 

INFO Dienst bevolking gemeentehuis Brecht 03 660 25 87 
of dienst burgerzaken Sint-Job-in-‘t-Goor 03 636 00 44 

INFO Jeugddienst Brecht, Gemeenteplaats 1, 03 660 28 30 of 
www.jeugdwerkingbrecht.be

Schrijf je vanaf 9 maart in voor 
speelplein speelkriebels Pasen
Online

Inschrijven kan via https://brecht.ticketgang.eu/ OF via de 
gele balk “Inschrijvingen jeugdactiviteiten” op de pagina 
https://www.brecht.be/vrijetijd. Als je nog niet geregistreerd 
bent als gezin, doe je dit eerst. Ben je al wel geregistreerd, dan 
kan je gewoon inloggen.

Aan de balie

Inschrijven kan ook vanaf 9 maart om 18.30 uur tijdens de 
openingsuren bij de dienst vrije tijd – Gemeenteplaats 1 in 
Brecht. Je betaalt cash of met bancontact. We geven de 
inschrijflijst geprint mee naar huis. Deze breng je mee naar het 
speelplein en geef je daar af.
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STEVEN MAHIEU: 
FULL CONTACT TOUR

Geef toe, niemand is te over-
tuigen met een tekstje over de 
inhoud van een nieuwe voorstel-
ling. Laten we daar dus geen inkt 
aan verspillen. De ‘Full Contact 
Tour’ is de vierde zaalshow van 
Steven Mahieu en toont de 
comedian op zijn best: heftig. 
Support act: Pieter Elias

UUR  om 20.15 uur
PRIJS  € 14,00 / € 16,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst, 03 660 28 30
of www.gcbrecht.be

07
maart
zaterdag

ABC van de PC 
Op korte tijd leer je te werken met de 
computer en je vaardigheden een flink 
pak bij te schaven.

DATUM start do. 05/03/20
UUR  van 09.15 uur
PRIJS  € 25,00
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 
of hetsluisken@ocmwbrecht.be

Achter de schermen in de 
kringloopwinkel

Mensen kennen de kringloopwinkel wel om 
er allerhande te brengen dat ze niet meer zelf 
kunnen gebruiken, maar weinigen lopen er 
ook binnen om zelf aankopen te doen. In een 
tijd van recyclage is deze kennis belangrijk 
geworden!  

DATUM za. 07/03/20
UUR  van 10.00 tot 12.00 uur
LOCATIE Kringwinkel De Cirkel, Klein Veerle 34
CONTACT  Gezinsbond Sint-Job-in-’t-Goor, 
03 636 35 40 of betty.goossens@telenet.be

Techno avond
Zin in een knallende avond vol met 
techno. Kom dan naar jeugdhuis Den Dijk 
en bewonder Ground Zero! 

DATUM za. 07/03/20 
UUR  vanaf 20.00 uur
LOCATIE Jeugdhuis Den Dijk, Houtstraat 4g
CONTACT  Jeugdhuis Den Dijk,

 jhdendijk

Ontbijt Overbroekse 
Volleybalclub
Kom gezellig ontbijten of bestel een 
ontbijtmand en krijg deze aan huis 
geleverd. Vooraf inschrijven verplicht. 

DATUM zo. 08/03/20
UUR  van 08.00 tot 12.30 uur
PRIJS  € 12,00
LOCATIE Parochiezaal Overbroek, 
St. Willebrordusstraat 21
CONTACT Overbroekse volleybalclub, 
fb: ‘Ontbijt Overbroekse Volleybalclub’ 
of ines_vandyck@hotmail.com

Gimp
In deze cursus leer je alles over het gratis 
programma Gimp voor fotobewerking en 
digitaal design.

DATUM do. 12/03/20
UUR  om 13.15 uur
PRIJS  € 40,00 
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
hetsluisken@ocmwbrecht.be

Bloedinzameling  
Om elke dag levens te kunnen redden, zijn 
is het Rode Kruis continu op zoek naar 
nieuwe donoren. 

DATUM do. 12/03/20
UUR  van 17.30 tot 20.30 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Rode Kruis Brecht, www.rodekruis.be

Start2Run 5-10 km  
In 10 lessen word je door een ervaren 
lesgever begeleid om jouw conditie 
nog beter te maken en de jogafstand te 
vergroten. Na 10 weken ben je klaar voor 
de Stratenloop! 

DATUM do. 12/03/20
UUR  om 20.00 uur
PRIJS  € 32,00 
LOCATIE Parking Kristus Koning Instituut, 
Bethaniënlei 5
CONTACT  Sportdienst Brecht,
www.sportiefbrecht.be

Vormingsmoment voor 
vrije rijbegeleiders

Op 1 lesavond loodst de erkende instructeur 
je door alle kennis die je nodig hebt om 
je dochter of zoon of familielid of vriend 
verantwoord te leren autorijden. Aan het 
einde van de vormingsavond wordt het 
wettelijke voorziene attest afgeleverd. 

DATUM do. 12/03/20
UUR  van 19.30 tot 23.00 uur
PRIJS  € 20,00 
LOCATIE BUSO Kristus Koning, Bethaniënlei 5
CONTACT  KWB Sint-Job-in-’t-Goor, rijbewijs.
kwbeensgezind.be/opleidingen/vm2020-31

Brunch met lezing
Brunch met lezing over ‘65 tips voor 
minder afval’.

DATUM ma. 09/03/20
UUR  van 11.00 tot 15.00 uur
PRIJS  € 25,00 
LOCATIE ‘t Goorhof, Kerklei 23
CONTACT Ferm Sint-Job-in-’t-Goor, 
ferm.stjob@telenet.be

IN BRECHT
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14 
maart
zaterdag

GEPETTO AND 
THE WHALES 

De nieuwste plaat van Gepetto and 
the Whales is herfstige, weemoe-
dige muziek over herfstige, wee-
moedige onderwerpen. Het zijn 
nummers die aantonen dat Gep-
petto And The Whales volwassen 
is geworden. Alsof de tweede plaat 
werd overgeslagen om meteen de 

derde te maken. Minder verhaal-
tjes, meer persoonlijke bespiegelin-
gen. En dat brengt ons meteen tot 
de essentie: na een lange zoektocht 
heeft Geppetto and the Whales 
zichzelf terug gevonden. 

UUR  om 20.15 uur
PRIJS € 16,00 / € 18,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst, 03 660 28 30 
of www.gcbrecht.be

Wandelclub de Lindeboom 
Elke tweede en vierde donderdag van de 
maand oorganiseert het dienstencentrum 
de Lindeboom een wandeling van 
ongeveer 5 kilometer langsheen de leukste 
en mooiste plekjes van Sint-Job-In-’t-Goor. 

DATUM do. 12/03/20
UUR  van 13.30 tot 16.00 uur
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00
of stijnvrints@ocmwbrecht.be

Caterstocht 
Tocht genoemd naar de familie de Caters. 
Baron de Caters zou als eerste Belgische 
vliegenier records breken vanop zijn eigen 
vliegplein. Wandelen in een bosrijke en 
rustgevende omgeving, onverharde wegen 
en ruime, verzorgde rustposten.

DATUM za. 14/03/20
UUR  van 07.30 tot 15.00 uur
PRIJS € 2,00
LOCATIE Kristus Koning Instituut, Bethaniënlei 5
CONTACT  St.-Michielstappers, 0494 82 49 36, 
theuns.rudi@gmail.com of
www.st-michielstappers.eu

Was dat vandaag?
Toneelkring De Zonnedauw brengt voor 
zijn 40-jarig bestaan een komedie van de 
bovenste plank waar niets is wat het lijkt. 
We worden teruggeslingerd naar de jaren 80.

DATUM  za. 14/03, zo. 15/03, do. 19/03,  
 vr. 20/03 en za. 21/03
UUR   14-19-20-21/03: van 20.00 tot 22.00 uur 
 15/03: van 14.00 tot 16.00 uur
PRIJS € 8,00
LOCATIE Feestzaal De Eikel, Oude Veldstraat 4
CONTACT  Toneelkring De Zonnedauw,  
0478 97 43 74

Gunther Neefs
Harmonie Verbroedering pakt uit met 
een nieuw muzikaal concept. Voor de 
eerste editie van Music Night wisten de 
muzikanten zanger Gunther Neefs te 
strikken. De harmonie krijgt muzikale 
steun van een rockband. Zangeres 
Véronique Laeveren zal op deze 
showavond ook van de partij zijn.

DATUM za. 14/03/20 en zo. 15/03/20
UUR  za. van 20.00 tot 23.00 uur 
zo. van 15.00 tot 18.00 uur
PRIJS € 20,00 / € 22,00
LOCATIE OC ‘t Centrum, Dorpsstraat 73
CONTACT  Harmonie Verbroedering Sint 
Lenaarts, 03 313 96 80 of 
www.harmonieverbroedering.be

Aspibal Brecht 
Naar goede gewoonte organiseren de 
Aspi’s van Chiro Brecht weer hun jaarlijks 
Aspibal. Met enkele top-dj’s belooft het een 
knaller van een avond te worden!

DATUM za. 14/03/20
UUR  om 21.00 uur
PRIJS € 8,00
LOCATIE Tent station Noorderkempen, Oudaenstraat
CONTACT  Chiro Brecht, www.chirobrecht.be

Ontbijt 
Gezellig ontbijt aangeboden door het 
Oudercomité, met steun van de lokale 
economie.

DATUM zo. 15/03/20 
UUR  van 08.00 tot 12.00 uur 
PRIJS € 10,00
LOCATIE gbs De Sleutelbloem, Schoolplein 2
CONTACT  gbs De Sleutelbloem,
oc_desleutelbloem@hotmail.com

IN BRECHT
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Op zoek naar de waterdraak 
Natuurgebied de Kooldries herbergt vier 
soorten salamanders maar we hopen 
vooral de Kamsalamander te zien.

DATUM zo. 15/03/20
UUR  van 14.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Kooldries, Boudewijnstraat 20
CONTACT  Natuurpunt Voorkempen,
0485 12 25 40 of bart.hellemans@skynet.be

Beginternet 
In deze lessen laten we je via het internet 
kennis maken met de muis en het 
toetsenbord, kom je te weten wat een 
website is, hoe je die moet openen en 
afsluiten, hoe je informatie kunt opzoeken 
op het internet en hoe je die kan bewaren. 

DATUM van 17/03 tot 28/04
UUR  di. van 09.15 tot 12.00 uur
PRIJS € 25,00 (5 lessen)
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 
of stijnvrints@ocmwbrecht.be

Start2Run 0-5 km 
Klaar voor een nieuwe uitdaging? In 10 
lessen word je door een ervaren lesgever 
begeleid om jouw conditie langzaam en 
gecontroleerd op te bouwen.

DATUM di. 17/03/20
UUR  om 20.00 uur
PRIJS € 32,00 
LOCATIE Orangerie Gemeentepark
CONTACT  Sportdienst Brecht, 
www.sportiefbrecht.be

Workshop babymassage 
CM in samenwerking met Kind & 
Preventie nodigen je uit om samen met je 
baby op een speelse en creatieve manier 
te leren genieten van babymassage, onder 
begeleiding van een deskundige. Na een 
uurtje massage heb je nog de mogelijkheid 
om wat na te praten met de andere ouders.  

DATUM wo. 18/03/20 
UUR  van 09.30 tot 11.30 uur 
LOCATIE Consultatiebureau Kind en Preventie, 
Gasthuisstraat 32
CONTACT  CM Brecht,
gezondheidsbevordering.amt@cm.be

Infosessie kandidaat 
onthaalouder(s) 

Geprikkeld om onthaalouder te worden? 
Kom dan zeker naar deze infosessie! 

DATUM do. 19/03/20
UUR  van 17.00 tot 19.00 uur
LOCATIE Regiokantoor Brecht, Gemeenteplaats 5
CONTACT  Landelijke Kinderopvang, 
070 24 60 41 of  
noorderkempen@landelijkekinderopvang.be

Internet & e-mail 
Deze cursus belicht de beginselen van het 
internet: het leren surfen op het net en het 
aanmaken van een e-mailadres.

DATUM van 20/03 tot 08/05
UUR  vr. van 09.15 tot 12.00 uur
PRIJS € 25,00 
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 
of stijnvrints@ocmwbrecht.be

Senne Guns: Opus 3
“Opus 3” is een cabaret-debuut waarin 
pianist en zanger Senne Guns kleine 
verhalen vertelt en grote dromen 
filosofeert, terwijl hij tussendoor de 
muziek èn zichzelf fileert. “De Goudvis” 
wordt oud en kleine kinderen worden 
groot. Met een unieke mix van humor, 
muziek en absurdisme. 

DATUM vr. 20/03/20
UUR  om 20.15 uur
PRIJS € 18,00 / € 20,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst, 03 660 28 30 
of www.gcbrecht.be

Algemene quiz 
Quiz ten voordele van 
KFC Sint-Job-in-’t-Goor. 

DATUM vr. 20/03/20 
UUR  van 19.30 tot 23.30 uur
PRIJS € 5,00
LOCATIE KFC Sint-Job-in-’t-Goor, Sportveldlaan
CONTACT  KFC Sint-Job, www.kfcstjob.be 

Pannenkoekenbak Samana 
Sint-Lenaarts

Pannenkoekenbak ten voordele van de 
werking van Samana Sint-Lenaarts. Dit 
jaar doen ze mee aan de actie Brecht met 
een hart.

DATUM zo. 22/03/20
UUR  van 13.00 tot 18.00 uur
LOCATIE Kerk Klein Veerle, Klein Veerle 95b
CONTACT  Samana Sint-Lenaarts

EHBO voor baby’s en peuters 
In deze EHBO cursus leer je correct 
reageren en reanimeren in de meest 
voorkomende noodsituaties bij kinderen.

DATUM ma. 23/03/20
UUR  van 10.00 tot 12.00 uur 
LOCATIE Speelbabbel, Sint-Willebrordusstraat 29
CONTACT  Dienst welzijn, 03 330 11 20  
of kris.vandijck@brecht.be

Open uurtje nieuwe kleuters 
Kennismakingsmoment voor nieuwe 
kleuters en hun ouders.

DATUM di. 24/03/20
UUR  van 13.45 tot 14.45 uur 
LOCATIE De Zevensprong, Venusstraat 5
CONTACT  School De Zevensprong,  
03 660 07 70 of www.de7sprong.be

Open uurtje nieuwe kleuters 
Kennismakingsmoment voor nieuwe 
kleuters en hun ouders.

DATUM wo. 25/03/20
UUR  van 11.00 tot 12.00 uur 
LOCATIE Klavertje 3, Sint-Willebrordusstraat 29
CONTACT  School Klavertje 3, 03 660 07 70  
of www.klavertjedrie.be
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Nat gras - heel-huids

Voor jonge kinderen behoren 
huid en haar tot de dagelijkse 
ontdekkingen rond ik en jij. Mijn 
arm is bruin, en die van jou? Ik 
heb blonde staartjes, en jij? Een-
maal ouder wordt het haar een 
deel van onze identiteit, en leeft 
er ook al heel wat onder ons vel. 
In deze voorstelling vloeien beide 
werelden moeiteloos in elkaar 
over zodat zowel jong als oud 
geboeid blijft. 

UUR  om 15.00 uur
PRIJS  € 10,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst, 03 660 28 30
of www.gcbrecht.be

22
maart
zondag

Nacht van de geschiedenis 
Robert Overmeer presenteert een 
boeiend relaas over de vele aspecten van 
Antwerpen als vestingstad.

DATUM do. 26/03/20
UUR  van 20.00 tot 23.30 uur
PRIJS € 5,00 
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  Davidsfonds Sint-Job-in-’t-Goor,
03 636 35 01

Quiz 
2e doldwaze quiz georganiseerd door 
OuderComité Scholengroep Overbroek 
(OCSO) t.v.v. scholengroep klavertje 3! 30 
ploegen van 4,5 of 6 deelnemers.

DATUM vr. 27/03/20
UUR  van 19.30 uur
PRIJS € 15,00 
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Oudercomité scholengroep 
Overbroek, oudercomite@klavertjedrie.be

Tabletcafé
Heb je een tablet of smartphone en wil je 
graag wat tips en trucs uitwisselen met 
andere tabletgebruikers?

DATUM vr. 27/03/20
UUR  van 10.00 tot 12.00 uur
LOCATIE Bibliotheek Sint-Job-in-’t-Goor, Kerklei 2
CONTACT  Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80  
of info@bibliotheekbrecht.be

Dave’s one man band 
& DJ El Diablo

Na het geweldige succes van Dave’s one 
man band & DJ El Diablo in maart 
nodigt het JH Den Dijk hen nog eens uit 
om te komen spelen in het jeugdhuis! 

DATUM za. 28/03/20
UUR  om 20.00 uur
PRIJS € 5,00 
LOCATIE Jeugdhuis Den Dijk, Houtstraat 4g
CONTACT  Jeugdhuis Den Dijk, 

 jhdendijk

Après-ski party 
Après-ski party met ambiance van Double U 
en DJ Gertje. Gratis inkom van 20.00 tot 22.00 
uur en drank aan voordrinkprijs van € 1,00.

DATUM za. 28/03/20
UUR  om 20.00 uur
PRIJS € 5,00 
LOCATIE Tent parking voetbal Sint-Lenaarts, 
Kraaienhorst
CONTACT  De Vrije Zwaaiers, 

 de vrije zwaaiers

Bosloop Brecht 
De 11de bosloop van Brecht is een loop 
met vrije start rond en door de prachtige 
Brechtse heide. Afstanden: 3 km, 6,6 km of 
12km. Bevoorrading: 6 en 12 km.

DATUM zo. 29/03/20
UUR  start tussen 09.00 en 12.00 uur
PRIJS € 7,00 
LOCATIE OC Clara Fey, Bethaniënlei 5
CONTACT  Jog4fun vzw, 0473 25 32 35 
of erwin@jog4fun.be

Garageverkoop Sint-Lenaarts 
Inwoners van Sint-Lenaarts zetten hun 
garage open en verkopen allerlei spullen die ze 
teveel hebben. Deelnemerslijsten en plan zijn 
te verkrijgen voor 1 euro op het dorpsplein 
over de kerk. Wil je graag je garage open 
stellen? Stuur een mailtje voor meer info.

DATUM zo. 29/03/20 
UUR  van 09.00 tot 15.00 uur
LOCATIE Dorpsplein Sint-Lenaarts
CONTACT  Oudercomité Leonardusschool, 
garageverkoop.sint-lenaarts@outlook.com

Tweedehandsbeurs 
baby- en kinderspulletjes

Tweedehandsbeurs baby- en 
kinderspulletjes: kleding tot 14 jaar, 
babyuitzet-artikelen, speelgoed en fietsen. 
Verkopers kunnen inschrijven op zondag 8 
maart 2020 vanaf 09.00 uur in het gc Jan 
vander Noot. Organisatie in samenwerking 
met Femma afdeling Brecht.

DATUM zo. 29/03/20
UUR  van 12.00 tot 14.30 uur
PRIJS € 3,00 
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Gezinsbond Brecht / Sint-Lenaarts, 
0474 64 86 30

Bosbeek & slagmolen
Deze wandeling van 9 km leidt ons door 
velden en bossen waar de streek rijk aan 
is. Een mooie voorjaarswandeling met een 
tussenstop in Lille.

DATUM zo. 29/03/20
UUR vertrek 13.00 uur
PRIJS € 1,20 
LOCATIE OC ‘t Centrum, Dorpsstraat 73
CONTACT  Pasar Sint-Lenaarts, 03 313 04 63  
of stan_denis@hotmail.com

IN BRECHT

Deadline UiT-kalender april: vrijdag 6 maart 2020


