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

DOE DE DEUR DICHT - EN RED LEVENS BIJ BRAND

Het coronavirus is meer dan  
ooit actief, waardoor het naleven van de 
genomen maatregelen van groot belang is, om 
het aantal besmettingen in te perken. Zoals jij ook al 
merkte, veranderen de maatregelen regelmatig waardoor we 
in onze papieren publicaties geen maatregelen vermelden. 
Alle informatie over corona en de meest recente maatregelen 
worden steeds aangevuld op www.brecht.be/corona.

INFO doededeurdicht.be

Door alle binnendeuren in huis dicht te doen, 
kan je levens redden. Als er brand uitbreekt, 
blijft het vuur en de verstikkende rook – de 
grootste bedreiging – langer opgesloten. Zo is 
er meer tijd om jezelf en je gezin in veiligheid te 
brengen als een rookmelder alarm slaat.

Sluit deuren en maak een vluchtplan
Feit: de combinatie van gesloten binnendeuren 
(niet op slot) én rookmelders in alle leefruimtes, 
biedt bewoners de meeste kans om op tijd 
verwittigd te worden bij brand en de woning te 
kunnen verlaten. Je huis verluchten is een goede 
zaak, maar maak er geen gewoonte van om 
deuren open te laten staan! 

De deur dicht doen, vooral ‘s nachts, is van 
levensbelang. Want als er brand uitbreekt, 
houdt zelfs een gewone, niet-brandwerende 
binnendeur de rook tot 20 minuten tegen. Tijd 
die levens kan redden. De deur dicht doen is 
een simpele handeling en kost je niets, terwijl 
het de verspreiding van de verstikkende rook 
echt vertraagt.

Voldoende rookmelders en een ingeoefend 
vluchtplan zorgen ervoor dat jij en je gezin tijdig 
je woning kunnen verlaten bij brand. Trek ook 
de deuren achter je dicht op weg naar buiten, 
zo sluit je de brand op en beperk je de schade.

Hang rookmelders
Rookmelders beschermen je tegen de gevaren 
van brand. Ze zijn helemaal niet duur en 
makkelijk zelf te plaatsen. Zodra de rookmelder 
rook detecteert, zorgt het alarmsignaal ervoor 
dat jij en je huisgenoten jullie in veiligheid 
kunnen brengen. Draadloos gekoppelde 
rookmelders zorgen voor een alarm dat op 
meerdere plaatsen hoorbaar is. 

Om wettelijk in orde te zijn, moet in Vlaanderen 
elke woning, appartement of studio op elke 
verdieping minstens één rookmelder hebben. 
Brandweer Zone Rand raadt aan een rookmelder 
te hangen in elke ruimte, behalve in de keuken, 
de badkamer en de garage als daar jouw auto 
of motor staat. Gebruik je de garage vooral 
als bergruimte en staat de wasmachine of 
droogkast daar? Hang dan zeker wel een 
rookmelder.
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Gezocht 
 Vrijwilligers  
met een hart  
voor katten
Hou jij van katten en heb je wat vrije tijd en een auto ter 
beschikking? Dan ben jij de geknipte persoon om als 
vrijwilliger met ons mee te werken aan het zwerfkattenbeleid 
van onze gemeente. Als vrijwilliger krijg je van de met ons 
samenwerkende dierenarts een melding door van de plaats 
waar zich zwerfkatten bevinden, haal je de vangbak(ken) 
op bij de dierenarts en breng je deze naar de meldplaats. 
Tussendoor ga je kijken, of krijg je van de burger melding 
dat de katten al in de bak gevangen zitten en wanneer dit 
het geval is breng je de bak(ken) naar de dierenarts. Jij of 
de dierenarts zetten na de behandeling de katten weer uit 

op de vangplaats. Dankzij jouw inzet kunnen we samen de 
populatie zwerfkatten verminderen en ook onze huiskatten 
behoeden voor ziektes en/of wonden door zwerfkatten! 
Interesse? Contacteer onderstaande dienst.

AED-toestellen
De gemeente Brecht draagt de titel van ‘Hartveilige gemeente’. 
Op verschillende locaties in onze gemeente kan je een AED-
toestel (Automatische Externe Defibrillator) terugvinden. Deze 
toestellen kunnen bij een hartstilstand het verschil betekenen 
tussen leven en dood.

De gemeentelijke AED-toestellen bevinden zich aan de 
gevels van volgende gebouwen:

•  Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7 (Brecht)
•  Dienstencentrum Het Sluisken, Gasthuisstraat 11 (Brecht)
•  Leonardusschool, Dorpsstraat 12 (Sint-Lenaarts)
•  Bibliotheek / Administratief centrum, Kerklei 2 (Sint-Job-in-’t-Goor)
•  Sint-Willibrorduszaal, Sint-Willebrordusstraat 21 (Overbroek)

Behalve toestellen geplaatst door het gemeentebestuur, zijn er in onze gemeente ook instanties en 
verenigingen (sport, jeugd...) die een AED-toestel hebben. Ook deze kan je gebruiken in geval van nood.

INFO Onthaal, Gemeentepark 1, 03 660 25 50 of onthaal@brecht.be
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Bibliotheek Brecht wil met Boekstart ouders met hun 
kleine kinderen laten genieten van boeken. Dat is leerrijk 
én gezellig. De woordenschat van baby’s en peuters die 
veel woorden horen, groeit razendsnel. Bovendien leert je 
kind niet alleen meer maar ook andere woorden wanneer 
er boeken aan te pas komen. En er is meer. Het is bewezen 
dat als je al vanaf heel jong met je kind praat en samen in 
boekjes kijkt hij het later makkelijker heeft op school.

Boekstartpakketten voor iedere Brechtse baby en peuter
Werken aan leesplezier begint dus al bij de geboorte. De 
bibliotheek van Brecht werkt met Kind en Gezin samen om 
via hun consultatiebureau in Brecht boekstartpakketten te 
verdelen. De ouders van een baby van 6 maanden krijgen 
een eerste babypakket, is het kindje 15 maanden oud dan 
worden de ouders uitgenodigd om in de bibliotheek een 
peuterpakket af te halen. 

Kinderdagverblijven gebruiken boekstartboxen 
Naast bibliotheken spelen kinderdagverblijven een cruciale 
rol in het allereerste contact met boekjes en voorlezen. 
Door al vanaf de eerste maanden boekjes te introduceren 

BABY’S EN PEUTERS MAKEN 
KENNIS MET BOEKEN DOOR 
BOEKSTART

STOP ENKEL BLADAFVAL 
IN JE BLADKORF
De gemeentelijke technische dienst zorgt er in de herfst 
voor dat de bladeren op het openbaar domein geruimd 
worden. Het is toegestaan om zelf een bladkorf te plaatsen 
indien er in jouw straat bomen staan op de openbare berm.

De ideale inhoud van een bladkorf is minimum 1m³ 
met een vrije ruimte rondom van minstens 1 meter 
(bevestig of veranker de korf niet aan de grond, een 
boom of een paal). De technische dienst van de 
gemeente plaatst zelf geen bladkorven, ze komen de 

korven wel ledigen. De ophaalronde van de bladkorven 
start vanaf november en kan uitlopen tot einde januari, 
het ledigen gebeurt niet op afroep.

Opgelet! In de bladkorven horen enkel bladeren van 
laanbomen thuis, dus geen bladeren uit de tuin en geen 
tuinafval! Korven met zo’n afval worden niet leeggemaakt. 
Bovendien wordt het werpen van tuinafval in een bladkorf 
aanzien als sluikstorten waarop een administratieve boete 
staat van minimaal 250 euro. Je kan de bladeren uit je tuin 
trouwens best composteren tot een bodemverbeteraar. Als 
je toch te veel bladeren zou hebben om te composteren, 
kan je deze nog steeds naar het containerpark brengen of 
afvoeren met het GFT-afval.

INFO Groendienst, Van Pulstraat 15, 03 660 17 27 
of groendienst@brecht.be

en voorleesroutines te ontwikkelen, draagt ook de 
kinderopvang bij tot de ontwikkeling en leesvaardigheid van 
kinderen in hun verdere levensloop.

Daarom ging de bibliotheek ook een samenwerking aan 
met het Huis van het kind van Brecht. Lokale onthaalouders 
en andere kinderopvanginitiatieven kunnen beroep doen 
op boekstartboxen van de bibliotheek. Dit zijn dozen met 
boekjes op maat voor kinderen van 0 tot 3 jaar. 

Gevraagd naar een paar reacties stellen we vast dat het 
enthousiasme van de onthaalouders groot is. Annick 
Gubbels vindt het een leuk initiatief. “De peuters herkennen 
ondertussen Joke van de Bib al die de boekenbox komt 
wisselen. We lezen en puzzelen samen zodat alles mooi en 
onbeschadigd blijft”.

Cindy Coppens: “We lezen samen de boekjes van de bib. 
De kindjes vinden het super om voorgelezen te worden! Het 
aanbod is niet zo groot, maar er zit telkens wel een favoriet 
boekje tussen dat ze uiteindelijk mee kunnen vertellen.”
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ZIT JE WEL EENS MET GROTE OF KLEINE 
VRAGEN OVER OPVOEDING?
Mijn baby slaapt ’s nacht nog niet door… Mijn zoontje heeft wel eens driftbuien, hoe pak ik dat aan? Vanaf wanneer moet ik 
mijn kinderen zakgeld geven? Mijn dochter heeft faalangst… Mijn puber pubert, help! Herkenbaar, niet? Twijfels en vragen 
horen bij opvoeden, want je wil het graag zó goed doen. En daar kan het Opvoedingspunt je bij helpen.

BEKNOPT

Trap niet in de val van online fraude
Oplichters zijn van alle tijden, maar ze worden steeds inventiever. We zijn al 
langer bekend met phishing, het online oplichten door valse e-mails, websites of 
berichten via sms, WhatsApp, Facebook, Messenger.... Cybercriminelen misleiden 
je met valse webshops, sturen je berichtjes in naam van een vriendin of doen zich 
voor als een bank of bekende mensen om je in de val te lokken. En ook ‘klassiekers’ 
zoals valse incassobureaus blijven veel slachtoffers maken. Laat je niet inpakken 
door foute info en nepnieuws, blijf steeds kritisch en zorg dat je fraude herkent. Op 
www.safeonweb.be vind je hierover veel tips en info.

Wie is Opvoedingspunt?
Opvoedingspunt Brecht is een 
samenwerkingsproject van 
Openluchtopvoeding vzw, Huis 
van het Kind Voorkempen en 
welzijnscampus Sociaal Huis. 

Wat doen ze?
In het Opvoedingspunt vind je een 
luisterend oor, een ‘tweede stem’, 
advies.  

Meer informatie, of gewoon dat 
duwtje in de rug dat je weer vleugels 
geeft. Volstaat 1 ontmoeting niet, 
dan kunnen ze ook intensievere 
ondersteuning starten, met een 
maximum van 5 contacten. Heb je 
nood aan nog méér begeleiding, dan 
verwijzen zij je vakkundig door naar 
gespecialiseerde diensten.

Waarvoor kan je bij hen terecht?
Geen enkele vraag, geen enkele twijfel 
van een ouder of andere ‘opvoeder’ is niét 
de moeite waard om gesteld te worden. 
Je hoeft niet noodzakelijk een groot 
probleem te hebben om een afspraak te 
maken met het Opvoedingspunt. Zij zijn 
er voor iederéén!

Voor wie?
Voor iederéén die met opvoeding 
te maken heeft. Ouders dus, maar 

evengoed grootouders, familie, 
vrienden, voor kinderen en jongeren 
die zélf met vragen zitten,.. Kortom: 
alle mensen die te maken hebben met 
opgroeien.

Hoe werken ze?
Het Opvoedingspunt werkt anoniem, 
vrijblijvend en gratis! Als je graag een 
gesprek hebt in het Opvoedingspunt, 
maak je hiervoor een afspraak per 
mail of telefoon. Gesprekken vinden 
plaats in welzijnscampus Sociaal 
Huis, Gasthuisstraat 11 in Brecht. Je 
kan natuurlijk ook advies vragen via 
telefoon of mail.

INFO Opvoedingspunt Brecht,  
welzijnscampus Sociaal Huis,  
Gasthuisstraat 11, 03 633 98 98  of  
opvoedingspunt@brecht.be 
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IGEAN heeft de belangrijkste tips verzameld om jouw 
container, zomer en winter, in topconditie te houden.

Droog houden:
• Leg een oude krant of broodzak onder in de container 

om aankoeken van afvalresten te voorkomen.

• Laat gemaaid gras eerst wat drogen voordat je het in 
de container gooit.

• Vochtige etensresten kan je beter eerst in de gootsteen 
laten uitlekken.

Schoon houden:
• Maak lege containers regelmatig schoon met water en 

een scheut azijn, groene zeep of soda.

• Laat de bak drogen vóór er nieuw afval in komt!

• Verpak etensresten direct (in een krant, broodzak of 
papieren zakje). Vliegen komen op etensresten af om 
daar hun eitjes te leggen.

• Gebruik kleinere zakjes in de huisvuilcontainer en 
knoop deze goed dicht.

• Druk afval niet te hard aan in de container.

• Zet de container in de schaduw en sluit het deksel goed.

• Het is aangeraden om je gft-container regelmatig aan 
te bieden, ook als hij nog niet helemaal vol is. Als je op 
vakantie vertrekt, zorg je er best voor dat de container 
leeg is, of vraag je je buren om ook jouw container op 
de dag van de ophaling buiten te zetten.

• Je kan de vieze geurtjes van je container ook bestrijden 
met een citroen: je snijdt een citroen doormidden en je 
neemt een helft van de citroen om je vuilnisbak mee in 
te wrijven. De citroen ontsmet de vuilnisbak, verwijdert 
bacteriën en neutraliseert geurtjes.

Toch beestjes in je container? Dan kunnen de volgende  
tips helpen:

• Klimop is giftig voor maden. Leg af en toe een tak in de 
container om het probleem te bestrijden.

• Lavendel: takje met bloempjes bestrijdt de stank en 
ook de maden.

• Maden in een lege container? Gebruik 
milieuvriendelijke middelen tegen ongedierte (kokend 
water en een scheut azijn of wat groene zeep). 

Niet doen in de gft-container:
Om het verwerkings- of composteringsproces niet te 
verstoren, vermijd je beter volgende zaken:

• Chloorhoudende producten zoals bleekmiddelen, 
desinfecterende middelen, insecticiden (ook geen 
zogenaamd milieuvriendelijke middelen), ongebluste 
kalk of gips gebruiken, want dit is schadelijk voor het 
milieu en verstoort het composteringsproces.

• Kattenbakkorrels (ook niet van geperst papier/zaagsel) 
om vocht en geurtjes te absorberen.

• Zout of antivriesvloeistoffen tegen vastvriezen.

• Waspoeder op de bodem en halverwege tegen stank.

• Zuiveringszout (soda) of (strooi-)zout op de bodem 
van de container om vieze luchtjes te neutraliseren en 
maden uit te drogen. 

• Met luchtverfrisser of vliegenspray in de container 
spuiten.

Container niet geledigd of vragen over jouw factuur?
Neem contact op via het gratis nummer 0800 1 46 46 of 
igean@sulo.com. Meer informatie over de afvalophaling 
vind je op www.igean.be/ophaalkalender.

HOU JE 
CONTAINER HET 
HELE JAAR DOOR 
SCHOON EN FRIS



Afval niet 
opgehaald? 
Contacteer 
IGEAN
De afvalophaling in onze 
gemeente wordt georganiseerd 
door de intercommunale IGEAN. 
Problemen of klachten kan je 
rechtstreeks aan hen melden 
via het meldingsformulier op 
hun website: www.igean.be 
(afvalinzameling > contacteer ons 
> jouw afvalvragen). Je kan hen 
ook bereiken via  
inzameling@igean.be of  
0800 146 46.

Vermeld zeker volgende informatie 
in je melding:

• het soort afval dat niet is 
meegenomen   
(restafval, GFT, PMD);

• wanneer het afval    
buiten is geplaatst    
(datum en uur).

Indien het afval slecht gesorteerd 
is, is het mogelijks bewust niet 
opgehaald. In dat geval wordt 
een sticker op de container / zak 
geplakt. Je kan de zak opnieuw 
aanbieden bij een volgende 
ophaalbeurt wanneer het afval 
correct gesorteerd is.

Stroomgebiedbeheerplannen  
voor Schelde en Maas 2022-2027 
in openbaar onderzoek

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kan je jouw 
mening geven over de ontwerpen van stroomgebied-
beheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. Je kan de 
documenten nalezen op www.volvanwater.be en je mening en 
suggesties geven via een inspraakformulier.

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de 
stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas 
en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen 
zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van 
het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming 
tegen overstromingen en droogte. Ook de zoneringsplannen en 
de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en 
wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd 
wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan 
uit verschillende delen. Naast een beheerplan voor de Vlaamse 
delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, is 
er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf 
bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.

Op www.volvanwater.be krijg je een overzicht van 
de plandelen en acties die voor onze gemeente 
relevant zijn. Via geoloketten kom je te weten 
welke acties in jouw buurt gepland zijn of hoe het 
afvalwater in jouw straat gezuiverd wordt. Je vindt 
er ook bijkomende documentatie over de plannen.

BEKNOPT
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PARKING STATION  
NOORDERKEMPEN  
’S AVONDS EN IN HET 
WEEKEND GRATIS
In de vorige editie van BrechtsNieuws van oktober lazen 
jullie al dat de parking aan station Noorderkempen betalend 
werd. De tarieven vind je terug op de website van NMBS of 
op www.brecht.be/openbaar-vervoer

Na onderhandeling van de gemeente met NMBS zal de 
parking ‘s avonds en in het weekend gratis ter beschikking 
gesteld worden van de gebruikers: 

• van 19.00 tot 07.00 uur in de week;
• van vrijdag 19.00 uur tot maandag 07.00 uur in de 

weekends.

Op de parking is trouwens een Kiss&Ride strook voorzien 
(dicht aan het loket). Wie daarvan gebruik maakt en 
binnen de 30 minuten de parking terug verlaat, hoeft 
niets te betalen.

Leeszaal archief  
nu in de bib
Eind maart moest de leeszaalwerking van het 
gemeentearchief omwille van de Corona ook in 
Brecht tijdelijk worden stopgezet. Dit belette 
uiteraard niet dat de archiefdienst nog heel 
wat vragen kreeg voor familie- of historisch 
onderzoek. Er werd bijgevolg bekeken hoe de 
leeszaalwerking terug kon worden opgestart. 
Voortaan zal de leeszaal definitief plaatsvinden 
na afspraak in de gemeentelijke bibliotheek 
(Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht) tijdens de 
openingsuren van de bib.

Wil jij fysieke documenten van de gemeente 
inkijken, dan kan dat vanaf nu dus buiten de 
gewone openingsuren van het gemeentehuis.  
De leeszaal in de bib staat onder toezicht van de 
baliemedewerkers. 

Wie stukken ter plaatse in wil komen kijken, 
moet geen lid zijn van de bib. De inzage 
van archiefstukken is vrij en gratis voor 
iedereen. Bij een eerste bezoek is er een korte 
registratieprocedure, bij de volgende bezoeken 
gebeurt er steeds een aanwezigheidsregistratie. 
Stukken moeten wel op voorhand aangevraagd 
worden via mail aan de archiefdienst. Je wordt 
verwittigd van zodra de stukken klaarliggen in de 
bib. Het nieuwe leeszaalreglement en praktische 
info kan je nalezen op https://www.brecht.be/
over-brecht/informatie/archief.

Publicaties uit archief nu ook in te kijken in de bib
Niet alleen archieven ook publicaties, boeken- en 
tijdschriften van het archief kan je nu inkijken in 
de bibliotheek. Deze zullen worden toegevoegd 
aan de bibliotheekcatalogus en handelen over een 
verscheidenheid aan onderwerpen zoals de gilden, 
het cultureel leven, landelijke architectuur, de 
steenbakkersnijverheid, taalgebruik, geschiedenis,… 

INFO Dienst archief, Gemeentepark 1, 03 317 17 76 of  
hans.vanhulle@brecht.be
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11-novemberviering
Zoals ieder jaar herdenken wij op woensdag 11 november 
het einde van de Eerste Wereldoorlog en gedenken wij ook 
in Brecht alle slachtoffers van de oorlogen. Door de geldende 
coronamaatregelen zal er dit jaar geen herdenking zijn aan 
het monument en kan er door het gemeentebestuur ook geen 
receptie aangeboden worden. 

DATUM wo. 11/11/20 
UUR  om 10.00 uur
LOCATIE Kerk Sint-Leonardus
CONTACT  Gemeente Brecht, 03 660 25 50 of secretariaat@brecht.be

Bloed geven doet leven
Zeker nu de ziekenhuizen hun gewone werking heropstarten, is 
het heel belangrijk om de bloedvoorraden van het Rode Kruis op 
peil te houden. Ga dus bloedgeven, maar maak wel een afspraak 
voor de mobiele inzameling.

DATUM do. 12/11/20 
UUR  van 16.30 tot 20.30 uur
LOCATIE Administratief Centrum, Kerklei 2
CONTACT Rode Kruis Sint-Job-in-’t-Goor, https://donorportaal.rodekruis.be 
of via het gratis nummer 0800 777 00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENTOONSTELLING  

SEBASTIAAN VAN DONINCK

Sebastiaan Van Doninck is een zeer getalenteerde 
illustrator uit Zoersel. Zijn unieke stijl vol dynamiek en 
felle kleuren spreekt zowel volwassenen als kinderen aan. 
In de drie bibliotheekfilialen zal een selectie van zijn werk 
en inspiratie te zien zijn.

DATUM  van 31/10 tot 19/11 (Brecht), van 21/11 tot 28/11 (Sint-
Lenaarts) en van 30/11 tot 12/12 (Sint-Job-in-’t-Goor)
LOCATIE Bibliotheken Brecht, Sint-Lenaarts en Sint-Job-in-’t-Goor
CONTACT Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 of 
info@bibliotheekbrecht.be

van 
31/10  

tot 
 12/12

De huidige corona-evolutie zorgt ervoor dat het 
vermelden van activiteiten in deze papieren publicatie 
moeilijk is. Daarom vermelden we hier geen uitgebreide 
UiT-kalender. Op www.brecht.be/agenda vind je steeds 
het meest actuele overzicht van zowel de activiteiten die 
door de verenigingen worden georganiseerd als die door 
de gemeentelijke diensten. 

IN BRECHT

 
RODE KRUIS 
VLAANDEREN ZOEKT 
CRISISVRIJWILLIGERS 
VOOR IN DE 
WOONZORG-CENTRA 
Door het stijgend aantal coronabesmettingen 
staat het water de woonzorgcentra aan de lippen. 
Maak jij mee het verschil als crisisvrijwilliger door 
logistieke en kleine zorgtaken op jou te nemen? 
Op die manier hoopt het Rode Kruis de druk op 
zorgverleners in rust- en verzorgingstehuizen 
voor een deel weg te nemen zodat zij zich kunnen 
focussen op de zorg van bewoners.

Registreer je als crisisvrijwilliger via de link  
https://crisisvrijwilligers.rodekruis.be

Installeer de app 
van Child Focus
Child Focus lanceert de nieuwe app 
“ChildRescue”. Met deze nieuwe applicatie 
wordt iedereen persoonlijk geïnformeerd over 
verdwijningen in de regio. Bovendien kan je 
daarmee op een heel snelle en gemakkelijke 
manier een getuigenis of informatie over het 
vermiste kind overmaken aan Child Focus. 
Download de app gratis via  
https://www.childrescue.eu/download_app en 
krijg een melding als een kind vermist wordt 
in de regio waar jij je als gebruiker op dat 
moment bevindt. 


