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WIL JIJ ZELF GRAAG INSPRAAK 
HEBBEN IN HET BELEID VAN  
DE GEMEENTE?
Participatie, inspraak… Het zijn moderne woorden die in de samenleving van vandaag veel worden gebruikt. 
Het is een tendens die niet genegeerd kan worden. Iedereen heeft wel een visie over hoe je betrokken kan 
worden of invloed kan hebben op het beleid. Voor Brecht wil participatie zeggen: ‘mensen laten deelnemen 
aan….’. Dat gaat over deelnemen aan een behoorlijke huisvesting, deelnemen aan kwalitatief onderwijs, 
deelnemen aan de arbeidsmarkt, deelnemen aan cultuur of sport…

Adviesraden
In oktober 2021 keurde de 
gemeenteraad de visietekst 
participatie goed. Deze visietekst 
heeft tot doel een transparante 
richtlijn en een visie te bieden over 
hoe we met participatie omgaan. 
Een erg belangrijke pijler binnen 
deze visie op participatie, zijn de 
adviesraden. De gemeente en het 
OCMW van Brecht werken al vele 
jaren samen met verschillende 
adviesraden. Zij helpen bij het 
voorbereiden van het beleid, maar 
ook bij de uitvoering en bijsturing 
ervan. Bij belangrijke beslissingen 
vraagt het bestuur de raden immers 
om advies, maar ze kunnen ook 
zelf voorstellen aanbrengen. Een 
veilige schoolomgeving, een goede 
sportinfrastructuur, een moderne 
bibliotheek, een toegankelijk cultureel 
aanbod, een nieuw speelterrein of 
petanquebaan… Allemaal zaken 
waarover de Brechtse adviesraden 
hun stem laten horen!  
 

IETS VOOR JOU?
Wil jij zelf graag inspraak hebben in het beleid 
van de gemeente? Schrijf je dan in voor één van 
de raden! Laat jouw stem horen en maak van 
onze gemeente een nog mooiere plek om te wonen. 
Inschrijven kan via deze link: www.brecht.be/inspraak  

Vernieuwde samenstelling 
In oktober keurde de gemeenteraad nieuwe afspraken goed tussen 
gemeente/OCMW en de adviesraden waardoor de raden hun 
adviserende rol ten volle kunnen opnemen. Een grote verandering is dat 
burgers niet meer aangesloten moeten zijn bij een vereniging om lid 
te zijn van een adviesraad. Vanuit je vrijetijdsbeleving of kennis kan je 
je dus aansluiten bij een adviesraad naar keuze. Er zijn raden actief op 
volgende domeinen:

• jeugd
• sport
• cultuur (met 2 werkgroepen: 

gemeenschapscentrum en 
bibliotheek)

• toerisme
• erfgoed (met een werkgroep 

Kempuseum)
• ontwikkelingssamenwerking
• gezondheid en welzijn

• ouderen
• verkeer
• lokale economie
• landbouw
• kinderopvang
• GECORO: gemeentelijke 

commissie ruimtelijke 
ordening (samenstelling 
vastgelegd in decreet, niet 
mogelijk om je in te schrijven) 



BOUW TECHNISCHE  
DIENST GAAT VAN START
De huidige gebouwen van de gemeentelijke technische dienst in de Van Pulstraat zijn sterk verouderd. 
Enkele jaren geleden besliste het gemeentebestuur om nieuwe magazijnen te voorzien in het 
bedrijventerrein Klein Veerle aan het kanaal Dessel-Schoten. Intussen zijn de plannen af en starten de 
werken begin november 2021.

Start werken begin november
De huidige verouderde gebouwen van de technische 
dienst zijn gevestigd in de dorpskern. Voor de nieuwe 
locatie is gekozen voor een industriezone waar een 
gelijkaardige dienstverlening beter past. De totale 
grondoppervlakte van het perceel is 14.350 m² 
waarvan 4.200 m² bebouwd wordt (400 m² voor 
kantoren, overige ruimte voor werkplaatsen, magazijn 
en voertuigenloods). Begin november start aannemer 
Gillion met de werken aan het nieuwe gebouw. 

Kantoor- en werkruimte
Concreet zal het nieuwe gebouw voorzien 
zijn van kantoorruimtes, kleedruimte, kantine, 
vergaderruimtes, werklokalen voor de 
verschillende diensten, magazijnruimte, ruimte 
voor metaalbewerking, schrijnwerkerij en garage, 
stallinggedeelte voor dienstvoertuigen en voor 
voertuigen parkhappening van vriendenkring 
personeel gemeente Brecht vzw en een parking. 

Duurzaam gebouw
Bij de bouw van de nieuwe technische 
dienst wordt uiteraard aan de 
duurzaamheid gedacht. Zo voorzien 
we in totaal voor 130.000 liter 
opvangbekkens voor regenwater. 
Dat water wordt enerzijds voor de 
toiletten gebruikt en anderzijds wordt 
het hergebruikt bij afspuitplaatsen en 
voor het vullen van de sproeiwagens 

in de zomer. Bovendien kozen we voor een duurzame 
verwarming voor de kantoren en de werkplaatsen en 
voorzien we een groot aantal zonnepanelen op het dak.  

Nieuwe gemeentelijke lagere school in Van Pulstraat
Na opruimingswerken zal op de huidige site in de 
Van Pulstraat in de toekomst de gemeentelijke lagere 
school zijn stek vinden. Voor de bouw van deze school 
kreeg de gemeente in 2017 een subsidie toegewezen 
door de Vlaamse overheid. Brecht clusterde haar 
project samen met twee projecten van de stad 
Antwerpen. Nadat die twee projecten zijn uitgevoerd, 
start binnen een aantal jaren de bouw van de 
gemeentelijke lagere school met woongelegenheden.

INFO Technische dienst, Van Pulstraat 15, 03 660 17 20 of 
infrastructuur@brecht.be
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GEVLEUGELD ZEBRAPAD AAN KRISTUS KONING
Zebrapaden aan schoolomgevingen zorgen ervoor dat iedereen veilig kan oversteken. Helaas zijn deze locaties 
ook zeer kwetsbaar voor dodehoekongevallen. Door een gevleugeld zebrapad in te voeren stopt het verkeer 
vroeger, zo krijgt het meer overzicht op de oversteekplaats en kan het oversteken veiliger. Het eerste gevleugelde 
zebrapad in onze gemeente werd in oktober aangelegd in de Bethaniëlei ter hoogte van Kristus Koning. 

Het doel van het aanpassen van zebrapaden 
naar gevleugelde oversteekpaden is het 
verminderen van het aantal dodehoekongevallen, 
met vooral vrachtwagens in de hoofdrol. 
Vrachtwagenchauffeurs hebben namelijk een 
slecht zicht op het zebrapad. Daarom verlengde 
de gemeente Brecht aan de school Kristus 
Koning de strepen van de oversteekpaden tegen 
de rijrichting in. Een gewoon zebrapad is 3 tot 
4 meter breed, voor dit gevleugelde zebrapad 
werden in elke rijrichting zowat vier meter streep 
bijgeschilderd. Op die manier wordt een S-vormig 
zebrapad gecreëerd. Ook middeneilanden en 
de nodige beugels ter geleiding zullen voor een 
beter zicht en een verhoogde veiligheid zorgen 
op de hele oversteekplaats. 

Wijziging  
ophaalmoment  
huisvuil 1/11
De lediging van je huisvuilcontainer zal uitzonderlijk 
niet op maandag 1 november (feestdag) doorgaan, 
maar wel op zaterdag 6 november. Op de papieren 
ophaalkalender staat nog dinsdag 2 november 
vermeld, maar de ophaling zal dus verschuiven naar 
zaterdag 6 november! Alvast bedankt om je grijze 
container dus pas op vrijdagavond buiten te zetten!

Wil je trouwens snel geïnformeerd worden over 
mogelijke wijzigingen in het ophaalschema? 
Met de gratis Recycle! app op je smartphone 
ontvang je de dag vóór de ophaling een melding! 
Zo mis je geen enkele ophaalronde meer… Dankzij 
handige meldingen ontvang je ook nieuwtjes over 
het recyclagepark of mogelijke wijzigingen in de 
ophaalkalender. 

Nieuw telefoonnummer 
welzijnscampus 
Gemeente en OCMW Brecht verbeteren 
de dienstverlening door de invoering van 
een nieuwe telefooncentrale. Deze zorgt 
voor efficiëntere communicatie en betere 
bereikbaarheid van alle diensten. 

In een eerste fase wijzigde het telefoonnummer 
van welzijnscampus sociaal huis. Wil jij dus 
iemand spreken van de sociale dienst, financiële 
dienst, het secretariaat of via het onthaal van de 
welzijnscampus een afspraak maken met 1 van 
deze diensten? Bel naar: 

03 203 21 50
In een volgende fase begin volgend jaar zullen 
ook de telefoonnummers van alle gemeentelijke 
diensten wijzigen. Daarover lees je later meer.
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NIEUWE 
VACATURES BIJ 
GEMEENTE & OCMW

• Teamverantwoordelijke personeelsdienst  
(B4-5) - 38/38u

Wil jij graag meebouwen aan een moderne 
organisatie waarbij de burger centraal staat? Als 
teamverantwoordelijke ben jij iemand met affiniteit 
voor HR in de brede zin van het woord en coachen 
zit jou in het bloed. 

• Consulent handhaving (B1-3) - 38/38u
Wil je meewerken aan een duurzame & veilige 
woon-, werk- en leefomgeving, nu en morgen? 
Als consulent handhaving heb je een passie voor 
ruimtelijke ordening en wil je meehelpen aan de 
naleving van de geldende richtlijnen. 

• Expert omgeving/omgevingsambtenaar  
(A1a-A3a) - 38/38u

Als omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening 
bouw je mee aan de ruimtelijke toekomst van 
onze gemeente. Je zet mee het stedenbouwkundig 
beleid uit en tilt bouwprojecten naar een hoger 
niveau.

• Consulent omgeving/milieu (B1-3) - 38/38u
Heb jij passie en engagement voor de duurzame 
ontwikkeling van klimaat en milieu? De consulent 
omgeving/milieu werkt mee aan het milieubeleid 
van onze gemeente en behandelt de dossiers m.b.t. 
milieu binnen de omgevingsvergunningen.

• Technisch assistent-garagist (D1-3) - 38/38u
Je staat in voor het onderhoud, nazicht en 
herstellingen aan vrachtwagens, kraan, tractoren, 
klein motorisch gereedschap…

• Administratieve medewerker financiële dienst 
(C1-3) - 19/38u

Als administratieve medewerker financiële 
dienst sta je voornamelijk in voor het opmaken 
van de gemeentelijke belastingkohieren en 
de administratieve opvolging ervan. Je biedt 
ondersteuning aan de collega’s financiële dienst in 
een divers takenpakket.

• Technisch assistent-elektricien  
(D1-3) - 38/38u

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

• Collectieverzorger bibliotheek (D1-3) - 19/38u
Je staat in voor de boekverzorging en het uitleenbaar 
maken van materialen in de bibliotheek. 

PRAKTISCH
De infobundels met vermelding van functiebeschrijving, 
toelatings- en aanwervingsvoorwaarden vind je op 
www.brecht.be/vacatures. De schriftelijke kandidaturen 
moeten - samen met een cv, kopie van gevraagde 
diploma en rijbewijs B (indien nodig) – toekomen 
bij het college van burgemeester en schepenen, 
Gemeentepark 1, 2960 Brecht en dit uiterlijk op 9 
november 2021 om 12.00 uur ‘s middags (via e-mail 
naar sollicitaties@brecht.be). De afsluitdatum voor 
technisch assistent-elektricien en collectieverzorger 
bibliotheek is op 16 november 2021 om 12.00 uur.

INFO Personeelsdienst, 03 317 17 72 of sollicitaties@brecht.be

• Aanleg werfreserve voor 
onderhoudsmedewerker (E1-E3)

OCMW Brecht legt een werfreserve aan voor een 
onderhoudsmedewerker bij het woonzorgcentrum, 
de dienstencentra en de serviceflats. Interesse? 

De infobundel met vermelding van 
functiebeschrijving, toelatings- en 
aanwervingsvoorwaarden vind je op  
www.welzijnscampusbrecht.be. De schriftelijke 
kandidaturen moeten - samen met een 
motivatiebrief - toekomen bij de personeelsdienst, 
Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht en dit uiterlijk op 
14 november 2021 om 12.00 uur ‘s middags 
(of via e-mail naar personeel@ocmwbrecht.be).
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NIEUWE 
OVERSTEEK-
PLAATS 
DE RING
Vanaf 15 november start 
Agentschap Wegen en 
Verkeer met de werken aan 
een nieuwe oversteekplaats 
voor fietsers en voetgangers 
aan De Ring / Lessiusstraat/ 
Broeckhovenstraat. Deze 
oversteek komt er voor 
fietsers die rijden van Brecht 
richting Sint-lenaarts via 
de Broeckhovenstraat. De 
bestaande oversteekplaats 
voor fietsers (van Sint-
Lenaarts naar Brecht) blijft 
bestaan.

Op de nieuwe oversteekplaats 
wordt een middeneiland 
aangelegd, die de veiligheid 
van de voetgangers en fietsers 
garandeert.

Timing
De werken duren 2 weken. De 
planning is onder voorbehoud 
van weersomstandigheden.

Omleiding en bereikbaarheid
Tijdens de volledige werken 
is er éénrichtingsverkeer van 
Sint-Lenaarts naar Brecht 
(E19). Het verkeer van Brecht 
(E19) naar Sint-Lenaarts volgt 
de omleiding via de De Ring/ 
Wuustwezelsesteenweg / 
Bethovenstraat / Vaartstraat/ 
Molenheiken.

Meer info over de werken  
vind je op 
www.brecht.be/wegenwerken

Het Sociaal Verwarmingsfonds, 
een warm gebaar
Verwarm jij jouw woning met huisbrandolie (of mazout) aan 
de pomp en/of in bulk, met verwarmingspetroleum (type C) 
aan de pomp of met bulkpropaangas aan huis geleverd in grote 
hoeveelheid (propaangastank)? Dan heb jij misschien recht op een 
verwarmingstoelage.

Om recht te hebben op de verwarmingstoelage, moet je behoren tot 1 van 
volgende categorieën: 

• Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde verzekerings-
tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

• Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens 
met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 
20.356,30 verhoogd met € 3.768,51 per persoon ten laste. Er wordt 
hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal 
inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

• Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een 
schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling en de 
verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

De verwarmingstoelage
Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per 
liter en de categorie waartoe je behoort. De levering moet gebeurd 
zijn tussen 1 januari en 31 december. Voor in grote hoeveelheden 
geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 
cent per liter. Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt een 
verwarmingstoelage gegeven voor maximum tussenkomst van 1.500 
liter brandstof. Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte 
huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire 
verwarmingstoelage van 210 euro. 

Toelage aanvragen?
Dien je aanvraag binnen de 60 dagen na de levering in bij de 
Welzijnscampus van Brecht.

Welke documenten voorleggen?
•  De leveringsfactuur of -bon. Indien je in een gebouw met meerdere 

appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het 
gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van 
het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft;

• je identiteitskaart,
• de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling 

of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht indien 
je tot categorie 3 behoort.

Je inkomensgegevens en die van de leden van je huishouden zullen we via 
elektronische weg bij de FOD Financiën opvragen.

INFO Welzijnscampus, Leen Delcroix, Gasthuisstraat 11, 03 203 21 50, 
www.verwarmingsfonds.be, op het gratis nummer 0800 90 929
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Kerstverlichting
In het verleden stonden de Unizo-
afdelingen in voor de kerstverlichting 
in de verschillende deelgemeenten. Ze 
hanteerden daarbij elk een verschillende 
aanpak. Het gemeentebestuur tracht nu 
zelf een voorzichtige eerste aanzet te 
geven om de kerstverlichting in de drie 
deelgemeenten evenwaardig uit te bouwen. 

Hiervoor werd inspiratie gevonden in een 
nieuwe techniek die tijdens een proefproject 
bij enkele andere gemeenten tot mooie 
resultaten leidde. Deze nieuwe techniek 
bestaat uit kerstverlichting op zonne-energie 
die volledig onafhankelijk van het stroomnet 
functioneert. 

In de Handelslei en Brugstraat in Sint-Job-in-
‘t-Goor en op de Gemeenteplaats van Brecht 
zullen we aan de lichtpalen en een aantal 
bomen lichtgevende kerstballen ophangen. 
De kerstballen zijn voorzien van een 
zonnepaneeltje en een batterij die zorgen 
voor een sfeervolle en ingetogen verlichting 
tijdens de donkere uren, zowel 's morgens 
als 's avonds. We kiezen dus voor een 
ecologische oplossing waarbij hernieuwbare 
energie en het beperken van lichtvervuiling 
worden vooropgesteld.

In deelgemeente Sint-Lenaarts zal het 
gemeentebestuur het verder bestaan van de 
huidige kerstverlichting ondersteunen.

WEBINAR VERORDENING 
CONFORMITEITSATTESTEN
Garantie voor veiligheid, gezondheid  
en kwaliteit woning
De gemeente vindt een kwaliteitsvol 
woningpatrimonium van groot belang. Daarom willen we 
de verhuurders stimuleren om een conformiteitsattest 
aan te vragen. Voor bepaalde huurwoningen is dit 
conformiteitsattest verplicht! Het is een garantie dat 
de huurwoning op het moment van het onderzoek ter 
plaatse, aan de minimale normen inzake veiligheid, 
gezondheid en kwaliteit voldoet. Het vermeldt bovendien 
de woningbezetting. Hiermee wordt het aantal personen 
aangegeven dat maximaal in de woning mag wonen. De 
gemeente heeft enkele jaren geleden een ‘verordening 
conformiteitsattesten’ ingevoerd. Daarmee wil de 
gemeente (gefaseerd) alle huurwoningen screenen, 
beginnend met de oudste woningen. 

Woningcontrole 
Het conformiteitsattest kan door de verhuurder online 
of bij het gemeentelijk woonloket aangevraagd worden. 
Na de aanvraag volgt een onderzoek ter plaatse 
door een woningcontroleur van IGEAN. Tijdens het 
onderzoek wordt nagegaan of de woning voldoet aan de 
minimale normen van de Vlaamse Codex Wonen. De 
woningcontroleur bekijkt de buitenkant van de woning 
(buigt het dak door? Zijn er scheuren in de muur? Is dubbel 
glas aanwezig (verplicht sinds 2020)? Vervolgens wordt 
de binnenkant onderzocht (Is de elektrische installatie 
in orde? Zijn er 2 geaarde stopcontacten aanwezig in de 
keuken? Zijn open gastoestellen voldoende verlucht? Zijn de 
sanitaire functies in orde?). Ook wordt de aanwezigheid van 
rookmelders op elke verdieping gecheckt. 

Als de woning aan één van deze punten niet voldoet, 
worden er gebreken aangeduid op het technisch verslag. 
Wanneer de woning minder dan 7 gebreken heeft in 
categorie 1, kan het conformiteitsattest afgeleverd worden 
door de burgemeester.

Meer info tijdens een webinar
Wil je hierover meer weten? Of heb je vragen? Schrijf 
je in voor de gratis webinar door Igean op dinsdag 
7 december 2021 om 19.30 uur. Inschrijven kan via 
https://www.igean.be/form/infoavondverordeningCA. 
Na je inschrijving ontvang je een link om deel te nemen.

INFO dienst lokale economie en landbouw,  
Gemeentepark 1, 03 660 25 65  
of sabine.vaneester@brecht.be

6



Vaccinatiecentrum Voorkempen blijft 
open tot eind 2021
 
Wie ouder is dan 65 kan zich binnenkort een derde keer laten 
vaccineren tegen COVID-19. In onze eerstelijnszone gaat dit om 
zo’n 25.000 mensen. Het vaccinatiecentrum Voorkempen blijft 
daarom nog 2,5 maand langer open, meer bepaald tot eind 2021.

De verschillende vaccins tegen COVID-19 bieden uitstekende 
bescherming tegen het virus: wie volledig gevaccineerd is, loopt 
veel minder kans om nog ziek te worden. Als je toch nog ziek wordt 
na vaccinatie, is de kans dat je zwaar ziek wordt of zou overlijden 
ook weer een heel stuk kleiner. Uit studies blijkt dat de vaccins 
bij 65-plussers na een paar maanden een stukje van hun kracht 
verliezen. Dat betekent dus dat je dan weer wat meer risico loopt 
om in het ziekenhuis te belanden als je besmet raakt met COVID-19. 
Dokters en wetenschappers raden dan ook ten stelligste aan om 
jouw derde prik te halen. Testcentrum Voorkempen (tegenover 
de spoedafdeling van AZ Voorkempen) blijft nog open tot eind 
november. Het testen van reizigers kan er echter niet meer. Daarvoor 
kan je terecht bij CMA Herentals of Antwerpen 
(www.cma.be/nl/covid-19), Testcentrum UZA Edegem 
(www.uza.be/coronavirus-informatie), Brussel Airport 
(www.brusselsairport.be/nl/passengers/the-impact-of-the-
coronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport), 
AML Antwerpen (https://sonicgenetics.be)

GEMACHTIGD OPZICHTER 
GEZOCHT AAN MARIA 
MIDDELARES 

Ben jij ’s morgens tussen 07.30 en 
08.45 uur vrij en wil jij je graag 
inzetten om schoolkinderen veilig 
te laten oversteken? We zoeken 
momenteel een gemachtigd opzichter 
aan de Brugstraat ter hoogte van de 
school Maria Middelares. Je bepaalt 
zelf welke dagen voor jou passen.

Het gemeentebestuur biedt jou:
• een vrijwilligersvergoeding;
• een korte opleiding door de politie;
• een volledige uitrusting 

(verkeersjas,..);
• een degelijke verzekering.

Popelen jouw wandelschoenen om erop uit te trekken?
Goed nieuws! Provincie Antwerpen lanceert deze maand een fonkelnieuwe 
wandelknooppuntenkaart ‘Kempense Hoven’. In het hart van de Antwerpse Kempen wachten 
tal van nieuwe trajecten om door jou ingewandeld te worden. Ook in Sint-Lenaarts is er een 
uitbreiding van de knooppunten en wordt er via Rijkevorsel verbinding gemaakt met het 
wandelnetwerk ‘Kempense Kolonies’.

Ook in onze eigen 
wandelbrochure Brecht 
vind je een route die bij je 
past.Tip: Theaterwandeling 
met Zjosfinks in de reeks 
‘De waarheid over leugens’ 
op 13 november 2021. Lees 
er meer over in de  
UiT-kalander.

INFO Toerisme Brecht,  
www.toerismebrecht.be

INFO Dienst mobiliteit, 03 660 25 50 of 
mobiliteit@brecht.be
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Waar kan ik een  
UiTPAS kopen? 
Jouw spaar- en voordelenkaart voor 
vrijetijdsactiviteiten 

• Spaar punten telkens wanneer je aan een 
UiTPAS-activiteit deelneemt.

• Ruil je punten voor interessante 
voordelen, zoals een gratis ticket, 
kortingen of andere cadeaus.

• Ontvang al 3 punten en nog heel wat 
meer welkomstvoordelen als je een 
UiTPAS aankoopt.

• Heb je het financieel moeilijk? Voor jou is 
er de UiTPAS met kansentarief.

Vanaf oktober kan je bij één van 
onderstaande adressen een UiTPAS kopen: 

• Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9

• Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, Kerklei 2

• Bibliotheek Sint-Lenaarts, Dorpsstraat 73

• Dienst Vrije Tijd Brecht,  
Gemeenteplaats 1 – op afspraak:  
03 660 28 30

• Sociaal Huis Brecht, Gasthuisstraat 11

Bij activiteiten met dit logo  in de 
UiT-kalender kan je de UiTPAS gebruiken of 
punten sparen.

BEWEEG OVERDAG
Na een moeilijk jaar met heel wat afgelastingen, 
startte de gemeentelijke sportdienst opnieuw met 
de sportieve lessenreeksen. Om het nieuwe seizoen 
meteen op een mooi elan te beginnen, werd de naam 
sportieve lessenreeksen omgevormd naar ‘Beweeg 
Overdag’. Niet alleen de naam verandert, maar ook het 
aanbod is aangepast. 

Spierkracht voor 55+ blijft bestaan en werkt met heel 
eenvoudige en leuke oefeningen aan de spieren. Op die 
manier worden algemene bewegingen in het dagelijkse 
leven een stuk eenvoudiger. Spierkracht voor 55+ krijgt 
dit seizoen gezelschap van twee nieuwe beweeginitiaties: 
Samen Bewegen en Mama & baby. 
Spierkracht voor senioren: elke maandag om 13.30 uur in 
sporthal De Ring.

Samen Bewegen voorziet onder het motto “Samen 
bewegen is zoveel leuker dan alleen” een gevarieerd 
beweegaanbod in de gezonde buitenlucht. Je maakt op 
een laagdrempelige manier kennis met sport, spel & 
beweging en je stimuleert elkaar om te blijven bewegen. 
Samen Bewegen: elke dinsdag van 09.00 tot 10.00 uur op 
verschillende buitenlocaties in Brecht.

Als laatste wil de gemeente ook de band tussen moeder en 
kind nog meer versterken door beweging. Met de  
Mama & baby-initiatie werk je aan het herstel van je 
lichaam, maak je jezelf sterker en mobieler. Het uiteindelijke 
doel is om je goed in je vel te doen voelen en dat alles 
samen met je kindje. Mama & baby: elke dinsdag van 10.30 
tot 11.30 uur afwisselend bij Sanostra en sporthal De Ring.

Ook de wintertraining starten we opnieuw op. Die lessen 
zijn ideaal om in de winterperiode een goede basis te 
leggen om in de zomer voluit en veilig te genieten van 
sportief bewegen (zowel recreatief als competitief). Na een 
opwarming worden er verschillende oefeningen gegeven 
om de lenigheid, stabiliteit, rugspieren, buikspieren, 
beenspieren, evenwicht en conditie te versterken. De 
lessen vinden plaats op maandag van 19.00 tot 20.00 uur 
in turnzaal De Sleutelbloem vanaf 13 december 2021.

INFO www.vanpoldertotkempen.be

INFO Alle informatie en mogelijkheid tot inschrijven vind je via  
www.sportiefbrecht.be.
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IN BRECHT

Yoga 
Yoga is een filosofie die leert om 
lichaam, geest en gevoel te beheersen. 
Verschillende oefeningen brengen deze 
3 componenten samen.

DATUM  elke vrijdag van oktober tot 
31 december 2021
UUR van 09.30 tot 10.30 uur
PRIJS € 5,00 / les
LOCATIE LDC De Lindeboom, Kerklei 18a
INFO Dienstencentrum De Lindeboom,
03 667 14 00

Shiné meditatie 
Shiné meditatie(Shamatha) is een 
Tibetaanse boeddhistische meditatie. 
Je leert je geest te trainen. Je richt je 
bewustzijn bij deze meditatietechniek 
steeds op een specifiek object.

DATUM  elke maandag en woensdag
UUR ma. van 20.00 tot 21.15 uur en wo. 
van 10.00 tot 11.15 uur
PRIJS € 15,00
LOCATIE Sunyata, Sparreweg 25
INFO Sunyata, sunyata@wisdom-sword.com
of www.wisdom-sword.com 

Spek & Eieren 
Geen zin om te koken? Geen probleem! 
Op deze dag zijn jullie allemaal 
welkom om te komen genieten van 
de overheerlijke spek & eieren, vlaai 
en soep van KLJ Brecht. Er wordt ook 
kinderanimatie voorzien. Speel mee 
met onze tombola en maak kans op 
leuke prijzen!

DATUM  zo. 31 oktober 2021
UUR van 12.00 tot 20.00 uur
LOCATIE KLJ Brecht, Lange pad 2
INFO KLJ Brecht, https://kljbrecht.webnode.be

Workshops:  
Regenboog op je raam  
+ Een steekje los (4-7 jaar) 

Ben jij graag creatief bezig? Hou jij van 
knippen, plakken en knutselen? Dan 
zijn deze twee workshops iets voor jou!

DATUM  di. 2 november 2021
UUR van 09.00 tot 16.00 uur
PRIJS € 25,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
INFO Jeugddienst Brecht, 03 660 28 30, 
https://brecht.ticketgang.eu

Theaterworkshop  
De koffer (4-6 jaar) 

Tijdens deze theaterworkshop leert 
jouw kleuter zich in te leven in 
verschillende voorwerpen en gaat hij/
zij op ontdekkingstocht doorheen zijn/
haar wereld. De fantasie wordt hier 
heel erg geprikkeld en de kinderen 
creëren hun eigen avonturen.

DATUM  wo. 3 november 2021
UUR van 10.00 tot 12.00 uur
PRIJS € 15,00
LOCATIE OC 't Centrum, Dorpsstraat 73
INFO Jeugddienst Brecht, 03 660 28 30,
https://brecht.ticketgang.eu

Workshop  
De aankomst (6-9 jaar) 
De workshop vertrekt vanuit de 
beeldroman 'De aankomst' van Shaun 
Tan. De beelden worden omgezet 
in theater. De kinderen leven zich 
helemaal in in de beelden uit de 
roman. 

DATUM  wo. 3 november 2021
UUR van 13.00 tot 16.00 uur
PRIJS € 15,00
LOCATIE OC 't Centrum, Dorpsstraat 73
INFO Jeugddienst Brecht, 03 660 28 30,
https://brecht.ticketgang.eu

Tentoonstelling  
Fatinha Ramos

 
27 OKT 

TOT 4 DEC

2021

Ook dit jaar kan je in de drie bibs 
naar een tentoonstelling van een 
illustrator komen kijken! Verdwaal 
in de wereld van Fatinha Ramos, 
die je met haar warme kleuren en 
dromerige vormen mee kan zuigen 
in elk verhaal. 

DATUM van 27 oktober tot 
4 december 2021
UUR openingsuren bibliotheken
LOCATIE  Bibliotheken Brecht, 
Sint-Lenaarts en Sint-Job-in-'t-Goor
INFO Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 
of bibbrecht@brecht.be
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Neon indoor minigolf  
+ Fun bowling (7-13 jaar) 

Hou jij wel eens van een spelletje 
bowling? Ben jij goed in minigolfen 
of doe je het gewoon graag? Schrijf 
je dan zeker in voor deze superleuke 
namiddag Funbowlen en Neon 
minigolf en laat je helemaal gaan.

DATUM  do. 4 november 2021
UUR van 13.00 tot 16.00 uur
PRIJS € 15,00
LOCATIE Total Experience, Kattenhoflaan 87
INFO Jeugddienst Brecht, 03 660 28 30,
https://brecht.ticketgang.eu

Oefenmoment pc
Een computer hebben is fijn, maar 
lastig als je niet altijd weet hoe je er 
mee moet werken. Daarom organiseert 
dienstencentrum de Lindeboom 
wekelijks een oefenmoment waarbij 
je met jouw specifieke vragen bij een 
lesgever terecht kan.

DATUM  van 9 november tot 31 december 2021
UUR di. en do. van 09.00 tot 12.00 uur
LOCATIE LDC De Lindeboom, Kerklei 18a
INFO LDC De Lindeboom, 03 667 14 00 
of stijnvrints@ocmwbrecht.be

11-novemberviering
Zoals ieder jaar herdenken wij op 
11 november het einde van de Eerste 
Wereldoorlog en gedenken wij ook in 
Brecht alle slachtoffers van de oorlogen. 
De 11-novemberviering start met 
een viering in de kerk Sint-Michiel 
in Brecht. Na de viering vindt er een 
gezamenlijke optocht plaats van de 
kerk naar het monument, waar enkele 
kransen neergelegd zullen worden.

DATUM  do. 11 november 2021
UUR om 10.00 uur
LOCATIE Kerk Sint-Michiel
INFO Gemeente Brecht, 03 660 25 50

IN BRECHT

Boekenbeurs
Een ruime selectie van nieuwe boeken, 
waar iedereen een boek vindt dat echt 
bij hem of haar past. Verschillende 
toneelvoorstellingen van het 5e & 
6e leerjaar, waar een boek wordt 
uitgebeeld (dat boek kan je nadien 
winnen) Voorleessessies voor de 
kleuters door de kleuterjuffen. Een 
gezellige namiddag met een hapje 
en drankje aangeboden door het 
oudercomité.

DATUM  zo. 14 november 2021
UUR van 13.00 tot 18.00 uur
LOCATIE GBS De Sleutelbloem, Schoolplein 2
INFO GBS De Sleutelbloem, 
oc_desleutelbloem@hotmail.com

Boshuiswandeling
Wandelclub Het Sluisken organiseert 
een wandeling in het Zoerselbos.

DATUM  wo. 17 november 2021
UUR van 14.00 tot 16.00 uur
LOCATIE Parking bezoekerscentrum
Zoerselbos, Boshuisweg 2
INFO LDC Het Sluisken, 03 330 11 20

Eddy Van Daele -  
Agressie in het verkeer

In een interactieve workshop gaat 
Eddy Van Daele samen met ons op 
zoek naar eigen ervaringen, soorten 
verkeersagressie, de diverse oorzaken 
en mogelijke oplossingen voor dit 
probleem. 

DATUM  wo. 17 november 2021
UUR van 20.00 tot 23.00 uur
PRIJS € 10,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
INFO Neos Groot Brecht, 0478 55 62 49 
of brecht@neosclub.be

Theaterwandeling 
met Zjosfinks

 
ZA 13 

NOVEMBER

2021

Je kan deelnemen aan een boeiende 
theaterwandeling rond leugens en 
waarheid.  
 
Deze maakt deel uit van een project 
van De Noordertuin van Antwerpen 
dat doorgaat op verschillende data 
dit najaar in de gemeenten Brecht, 
Kalmthout, Kapellen, Stabroek 
en Wuustwezel. De wandelingen 
duren ongeveer 2 uur en zijn max. 
3 km lang. Ze kunnen afzonderlijk 
gereserveerd worden. Ster van de 
avond is telkens acteur-verteller 
Zjosfinks van Theater Pas geverfd. 
Setting voor Brecht is het sfeervolle 
gehucht De Locht. 

DATUM za. 13 november 2021
UUR van 19.00 tot 21.00 uur
PRIJS € 12,00 (inschrijven verplicht)
LOCATIE  Trapke Op, Vaartdijk 16 
INFO Toerisme Brecht, 03 660 28 30 
of www.toerismebrecht.be
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Rust in je huis,  
rust in je hoofd

Je blijft maar opruimen? Je komt niet 
tot rust in je eigen huis? Overvolle 
kasten, maar hoe begin je eraan? Een 
interactieve lezing over 'ontspullen', 
opruimen en organiseren en hoe dat 
leidt tot een eenvoudiger en duurzaam 
leven. Over een leven van meer met 
minder. Na deze avond ga je naar huis 
met veel zin en praktische, duurzame 
tips om opnieuw rust en overzicht te 
creëren waar het even zoek was.

DATUM  ma. 22 november 2021
UUR om 20.00 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
INFO Sociaal Huis Brecht, 03 660 28 30 
of kris.vandijck@brecht.be

Diagnose dementie, wat nu?
Alzheimer Liga Vlaanderen organiseert 
en begeleidt bijeenkomsten over (jong)
dementie waarin familieleden en 
mantelzorgers van mensen met (jong)
dementie informatie, ervaringen en 
onderlinge steun kunnen uitwisselen.

DATUM  do. 25 november 2021
UUR van 14.00 tot 15.30 uur
LOCATIE LDC Het Sluisken, Gasthuisstraat 9
INFO Alzheimer Liga, 
brecht@alzheimerligavlaanderen.be 

Save the date: 
Brecht Borrelt

 2 
JANUARI

2022

Het gemeentebestuur organiseert 
voor de tweede maal een 
nieuwjaarsdrink voor alle 
inwoners. ‘Brecht borrelt’ wordt 
een gezellig samenkomen 
met muzikale omlijsting. Op 
zondagnamiddag 2 januari 2022 
kan jij als inwoner in Sint-
Lenaarts het glas heffen op een 
nieuw jaar. De nieuwjaarsdrink 
zal jaarlijks wisselen van 
deelgemeente. Hou deze datum 
alvast vrij in jullie agenda!

Toneel:  
Drinken de Goden Duvel?

Toneelkring Vertoli viert haar 75 
jarig bestaan met de volkse komedie 
"Drinken De Goden Duvel?". De 
goesting om opnieuw te mogen spelen 
is bij iedereen groot. In een regie van 
Guy Van Der Smissen staan voor je op 
de planken: Ingrid Verhoeven, Frans 
Janssens, Liesbet Van Den Heuvel, Peter 
Schrijvers, Line Vochten, Lydie Bevers, 
Eddy Horemans, Linda Janssens, Luc 
Stoffels, Sonja Van Rossem, Elena 
Hanich en enkele figuranten.

DATUM  26, 27 en 28 november 2021
2 en 3 december 2021
UUR do., vr. en za. van 20.00 tot 23.00 uur
zo. van 14.00 tot 17.00 uur
PRIJS € 10,00
LOCATIE OC 't Centrum, Dorpsstraat 73
INFO Toneelkring Vertoli, www.vertoli.be

Peter Benoittocht
Aangename mountainbiketocht door 
de Brechtse natuur op 80% onverharde 
wegen. Deze tocht is ook geschikt voor 
G-sporters met een mountainbike.

DATUM  za. 27 november 2021
UUR van 08.30 tot 13.00 uur
PRIJS € 4,00
LOCATIE KFC Sint-Job-in-'t-Goor, Sportveldlaan
INFO KFC Sint-Job-in-'t-Goor, 
0476 71 93 59 of www.kfcstjob.be

Wandeling door  
natuurgebied Ekstergoor

We wandelen door een uitgestrekt 
natuurgebied van 170 hectare op de 
grens van de gemeente Beerse en Sint-
Jozef Rijkevorsel. Het grootste deel van 
de wandeling gaat door het bos, we 
komen ook langs graslanden en heide. De 
belangrijkste boswegen zijn heraangelegd 
en op de natste delen van de wandelroutes 
zijn vlonderpaden gebouwd.

DATUM  zo. 28 november 2021
UUR om 13.30 uur
PRIJS € 1,20
LOCATIE OC 't centrum  Dorpsstraat 73
INFO Pasar Sint-Lenaarts, 0494 57 01 06 
of hofmans.gert@telenet.be
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SINT & PIET  
BETRAPT
zo. 5 december 2021 •  
11.00 uur  • € 10,00 
OC ’t Centrum  
Sint-Lenaarts 
Veiligheidspiet en 
techniekpiet brengen alles 
in gereedheid voor de komst 
van Sinterklaas. De rode 
loper is al uitgerold, de troon 
staat mooi op zijn plaats 
én de grote zak met snoep 
ligt klaar. Veiligheidspiet 
moet er in de eerste plaats 
voor zorgen dat die grote 
snoepzak niet verloren 
geraakt, want dát zou 

rampzalig zijn. Dat lukt ook aardig … tót de postbode langskomt met een 
grote postzak vol brieven en tekeningen.

ROBRECHT VANDEN THOREN -  
ACHTERAF NIET KOMEN HUILEN
za. 18 december 2021 – 20.15 uur • € 18,00 • gc Jan vander Noot Brecht
Robrecht is er een tijdje uit geweest. 
Een kind, pampers, slapeloze 
nachten, een stukgelopen huwelijk. 
Vooral dat laatste heeft erin gehakt, 
maar eindelijk voelt hij weer hoop. 
Hij heeft er weer zin in.
Maar hij is niet gemaakt om alleen 
te zijn. Hij wil graag met iemand 
zijn gevoelens delen. Wanneer hij 
opnieuw de wereld in gaat, is die 
nogal veranderd. Zo blijken vrouwen 
tegenwoordig andere verwachtingen te hebben. Zijn oude trucjes 
worden niet altijd geaccepteerd. Robrecht zakt een paar keer pijnlijk 
door het ijs. De angst voor mislukking loert om de hoek. Plots ziet hij al 
zijn fouten glashelder.
Wat voor iemand is hij? Was hij niet beter gewoon thuis gebleven? 
Tijdens deze voorstelling kom je het fijne ervan te weten.
Robrecht Vanden Thoren speelde in tal van series mee: Tom & Harry, 
Code 37, Flikken, Quiz me Quick, Tegen de sterren op, Wat als, … Je kent 
hem ook uit de bekroonde film Hasta la vista.

NIEUWS VAN GC BRECHT

Neem zeker een kijkje op www.gcbrecht.be voor praktische info, tickets en mogelijke  

coronamaatregelen of bel de dienst vrije tijd op het nummer 03 660 28 30.

LEZING:  
VADERKLAP
Dinsdag 9 november 2021  
19.30 uur • € 8,00 
Kapel Oude Klooster 

CLIQUE MAGIQUE
Zondag 14 november 2021  
14.00 uur • € 7,00 
Kapel Oude Klooster 

XANDER DE RYCKE 
(TRY-OUT)
Woensdag 17 november 2021  
20.15 uur • € 18,00 
OC ’t Centrum Sint-Lenaarts 

NELE BAUWENS
Zaterdag 20 november 2021 
20.15 uur  • € 15,00 
OC ’t Centrum Sint-Lenaarts

PLANTTREKKER:  
PLANTVERZORGING
Donderdag 25 november 2021 
19.30 uur • € 53,00 
Bibliotheek Brecht

Voor deze 

voorstellingen, 

workshops kan je een 

UiTPAS-punt sparen.
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