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‘Bubble Gum’ pakt de 
juryprijs van boer&buiten 
Als alternatief voor de Biënnale organiseerde de gemeente 
dit jaar een fotowedstrijd. Iedereen werd daarbij uitgedaagd 
om zijn of haar interpretatie van ‘boer&buiten’ op de 
gevoelige plaat vast te leggen. Uit de stapel inzendingen 
koos een vakjury onder leiding van Paul Mertens (Fotokring 
Eigen Schoon) de foto van Veronique Verdyck. 

Haar foto ‘Bubble Gum’ sprong vooral in het oog omwille 
van de creatieve insteek en verdient daarmee 250 euro aan 
Brechtse cadeaubonnen.

Benieuwd naar de andere laureaten ? 
Bezoek het Kempuseum en stem nog tot eind november 
op jouw favoriet voor de publieksprijs die dezelfde waarde 
heeft als die van de jury.

Stap tijdens je bezoek ook even door de museumtuin. 
Fotokring Eigen Schoon zorgde er voor hedendaagse 
foto’s die de dialoog aangaan met de historische landelijke 
zichten op de gaanderij.
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Punten sparen en omruilen
De UiTPAS is een spaarkaart voor iedereen die in 
Vlaanderen en Brussel wil genieten van vrije tijd. 
Wanneer je deelneemt aan een UiTPAS-activiteit, 
verdien je punten. Verzamelde punten kan je inruilen 
voor voordelen. Denk aan een gadget, een gratis ticket 
voor een voorstelling, een korting op een boek, een 
drankje na een concert en zoveel meer!

Je hoeft gewoon je UiTPAS te scannen aan de spaarzuil, 
of de QR-code in te scannen met je smartphone als 
je deelneemt aan een activiteit. Bijvoorbeeld als je 
naar een concert of tentoonstelling gaat, of als je gaat 
zwemmen. Je gespaarde punten kan je daarna omruilen 
voor leuke voordelen. In alle UiTPAS-gemeenten in 
Vlaanderen en Brussel kan je op zoek gaan naar een 
korting, gadget of cadeau of een unieke beleving. En dat 
bij meer dan 2.000 organisatoren.

UITPAS VAN POLDER TOT KEMPEN 
VANAF 1 OKTOBER VERKRIJGBAAR!  

De gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem en Wuustwezel 
bundelen de krachten en lanceren op vrijdag 1 oktober 2021 de UiTPAS. Met de vrijetijdspas kan je punten 

sparen en inruilen wanneer je deelneemt aan sport-, cultuur-, of jeugdactiviteiten. Méér mensen méér laten 
beleven, dat is het doel van de UiTPAS.  

JÓUW  
SPAAR- EN  

KORTINGSKAART 
VOOR VRIJETIJDS- 
ACTIVITEITEN IN 

DE REGIO
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Waar kan je UiTPAS gebruiken en 
kopen?
Je kan kiezen voor activiteiten dichtbij huis, in 
de deelnemende gemeenten van Van Polder 
tot Kempen. Maar jouw voordelen gelden 
ook in alle 90 gemeenten in Vlaanderen die 
deelnemen aan UiTPAS. Op de website  
www.vanpoldertotkempen.be of  
www.brecht.be/uitpas vind je een overzicht 
van alle UiTPAS-activiteiten. Je ontdekt er 
eveneens wat de ruilvoordelen in onze regio 
zijn. 

Vanaf 1 oktober kan je jouw UiTPAS aankopen 
bij één van de vele verkooppunten in de regio. In 
Brecht kan je hiervoor terecht in de bibliotheken 
Brecht / Sint-Lenaarts / Sint-Job-in-‘t-Goor, 
dienstencentra Het Sluisken / De Lindeboom, 
Sociaal Huis en op afspraak bij de dienst vrije 
tijd.

De UiTPAS is persoonlijk en levenslang geldig. 
Je betaalt 5 euro voor je UiTPAS. Ben je jonger 
dan 18 jaar? Dan betaal je 2 euro. 

Iedereen heeft recht op vrije tijd. Ook als je 
het financieel moeilijk hebt. Voor jou is er de 
UiTPAS aan kansentarief. Die ziet er helemaal 
hetzelfde uit als een gewone UiTPAS, en je kan 
er ook punten mee sparen en ruilen.
Een UiTPAS kost voor jou 1 euro. Daarmee krijg 
je automatisch 80% korting bij deelname aan 
een activiteit van een UiTPAS-partner die is 
aangesloten bij UiTPAS Van Polder tot Kempen. 
Bvb. 80% korting als je gaat zwemmen of naar 
een theatervoorstelling gaat.  

Welkomstvoordelen
Bij de aankoop van je UiTPAS geniet je 
onmiddellijk van de welkomstvoordelen. Een 
greep uit het gratis assortiment in de regio 
Van Polder tot Kempen: lokale lekkernijen 
(chocolade,  Wezelse Weelde,  ...), gratis 

INFO  www.vanpoldertotkempen.be

toegang tot Kempuseum, gratis consumptie in dienstencentra, 
een drinkbeker, een poncho, een wandelkaart, geschenk- en 
waardebonnen, een cinematicket, een rugzakje, een fietslamp en 
nog veel meer! 

Breng zeker je identiteitskaart en/of Kids-ID van je gezinsleden 
mee naar het UiTPAS-verkooppunt. Kom je in aanmerking 
voor het kansentarief? Neem dan ook je attest van verhoogde 
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BURENBEMIDDELING 
 

Brecht is een mooie gemeente waar veel mensen samenleven. Dat leidt soms tot moeilijke situaties: luide muziek, 
blaffende honden, overhangende takken, de levensstijl van de buren, pesterijen... Heb je zelf al geprobeerd om hierover 

met je buur te praten, maar lukt het niet? Dan kan je bij de gemeente terecht voor een neutrale bemiddelaar.

Herstellen communicatie 
Burenbemiddeling helpt de communicatie met je buur te herstellen, de overlast bespreekbaar te maken en samen te zoeken 
naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is, zonder dat de politie of het vredegerecht hierbij betrokken wordt.

Voorwaarden?
• Elke partij is (vrijwillig!) bereid om rond de tafel te gaan zitten en met elkaar te praten.
• Burenbemiddeling treedt niet in de plaats van de politie of het gerecht.
• Burenbemiddeling komt niet tussen wanneer de feiten strafrechtelijk zijn en al behandeld worden door een rechtbank.

Hoe gaat het in zijn werk?
1. Wil je een bemiddelingsgesprek met je buur? Meld je 

aan via burenbemiddeling@brecht.be of telefonisch 03 
660 25 50 (dienst integrale veiligheid) en schets het 
probleem.

2. De coördinator onderzoekt of je in aanmerking komt 
voor burenbemiddeling. In gevallen van fysiek geweld 
of drugshinder kan dit bijvoorbeeld niet. Nadien 
nemen twee bemiddelaars contact met je op om 
een afspraak te maken.

3. De bemiddelaars komen bij jou langs, zodat jij je 
verhaal kan vertellen. Daarna zullen de betrokken 
bemiddelaars contact opnemen met je buur. Wanneer 
hij of zij instemt, bezoeken ze ook je buur om naar zijn/
haar verhaal te luisteren. De inhoud van het gesprek is 
en blijft vertrouwelijk. De bemiddelaar is onpartijdig en 
neemt een neutrale positie in.

4. Er vindt een bemiddelingsgesprek plaats op ‘neutraal 
terrein’. Dit gesprek zal doorgaan in een lokaal van de 
gemeente Brecht.

5. De bedoeling van deze ontmoeting is dat de buren 
samen zoeken naar oplossingen voor het conflict. 
De bemiddelaars begeleiden de communicatie. De 
belangrijkste doelstelling is het herstellen of verbeteren 
van de communicatie en de relatie tussen twee buren. 
De bemiddelaar zal nooit zelf een oplossing opleggen.

INFO  dienst integrale veiligheid, Gemeentepark 1, 
03 660 25 50 of burenbemiddeling@brecht.be
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BEKNOPTBEKNOPT Igean 
plaatst 
duurzame 
glasbollen
In de loop van dit najaar 
verschijnen er nieuwe glasbollen in het straatbeeld in onze 
gemeente. De groene bollen worden vervangen door nóg 
groenere, maar blauwe bollen. De oude groene bollen uit 
polyester maken plaats voor nieuwe en duurzame blauwe 
glasbollen uit HDPE.

Een duurzame keuze 
De belangrijkste reden voor het vervangen van de glasbollen 
is het feit dat het materiaal van de nieuwe voor 100% 
recycleerbaar is. Bovendien is het materiaal heel kleurvast 
en kunnen de nieuwe glasbollen tegen een stootje. Omdat 
de bollen in de massa gekleurd zijn (net zoals de diftar-
containers bijvoorbeeld) zullen ze geen schilfers kleur 
verliezen. Ze scheuren bovendien veel minder snel en bij licht 
contact deukt het materiaal meteen zelf weer uit. 

Een inwerpklep beperkt geur en insecten
De nieuwe bollen hebben niet langer een inwerpmond 
met flappen, maar wel een groene of witte inwerpklep uit 
HDPE. Hierdoor wordt de glasbol beter afgesloten en dat 
zorgt ervoor dat mogelijke geurtjes ín de bol blijven hangen. 
Bovendien verhindert de klep dat insecten hun weg zoeken 
in de bol. 

Sluikstort in en rond de glasbol
Niet alleen in de glasbol, maar vooral rond de glasbol blijft 
sluikstort een groot probleem. Heel wat mensen blijven 
kartonnen dozen, plastic zakken en ander afval dumpen rond de 
glasbol. Dat is niet alleen hinderlijk voor de ophaaldienst, maar 
ook weinig respectvol naar andere gebruikers én omwonenden 
toe. Wist je trouwens dat er behoorlijke GAS-boetes staan op 
sluikstorten?! Neem je glas opnieuw mee naar huis wanneer de 
glasbol vol is of zoek via de recycle app een glasbol in de buurt. 

Praktische werking blijft ongewijzigd 
Al siert deze nieuwe glasbol binnenkort het straatbeeld, toch 
wijzigt er niets aan de manier van inzameling, de inwerpuren 
en de sorteerregels. Net als de ‘oude’ exemplaren zijn ook de 
nieuwe exemplaren ‘duo’ glasbollen, wat betekent dat er een 
gescheiden inwerpgedeelte is voor wit en gekleurd glas.

WIJZIGING OPHAAL-
MOMENT HUISVUIL 
 
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!

Recycle! app
Wil je trouwens snel geïnformeerd worden over 
mogelijke wijzigingen in het ophaalschema? Met 
de gratis Recycle! app op je smartphone ontvang 
je de dag voor de ophaling een melding. Zo mis je 
geen enkele ophaalronde meer… 

Pmd aanleveren in blauwe 
pmd-zak op recyclagepark
 
Met de invoering van de nieuwe sorteerregels 
voor het pmd, mogen een heleboel extra 
afvalsoorten mee in de blauwe pmd-zak. Je 
hebt misschien ook al gemerkt dat dit dikwijls 
hele lichte materialen zijn. Daarom ben je 
sinds 1 september 2021 verplicht om je pmd 
in de gekende officiële blauwe pmd-zak aan 
te leveren als je die naar het recyclagepark 
brengt. Door de pmd in deze zak aan te 
bieden, zorgen we voor een nettere omgeving 
op én rond het recyclagepark.

INFO  www.igean.be/sorteren
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ARCHITECTENTEAM  
NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM  

AAN DE SLAG

Parkcampus als sociaal cultureel gemeenschapscentrum
De gemeente kondigde al aan dat er een masterplan werd opgemaakt voor de ontwikkelingen in en 
rondom het huidige Gemeentepark. De parkcampus zal in de toekomst heel wat sociale en culturele 
functies verzamelen. Naast de administratieve diensten zijn er de bibliotheek, de muziekacademie, 
het Kempuseum en de buitenschoolse kinderopvang gevestigd. Een grote meerwaarde van de 
campus is dat deze bereikbaar is via verschillende trage wegen. Voor een definitieve locatie van de 
grote polyvalente zaal wordt ook naar de parkcampus of toch zeker de nabijheid van de parkcampus 
gekeken. Op deze manier wordt de parkcampus als het ware geprogrammeerd als een sociaal 
cultureel gemeenschapscentrum.
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Nieuw administratief centrum als start 
parkcampus
Op bovenstaande tijdlijn worden de fases in de 
ontwikkeling van deze parkcampus verduidelijkt. Het is de 
bedoeling om de projecten achtereenvolgens uit te voeren 
met als start het nieuw administratief centrum in 2023. 
Het huidige gemeenschapscentrum Jan vander Noot zal 
immers geherwaardeerd worden en de administratieve 
diensten huisvesten. Het gebouw zal ook nog een 
gemeenschapsfunctie vervullen door het aanbod van 
compacte polyvalente zalen die flexibel te gebruiken zijn. 

De ontwikkeling van de parkcampus gaat echter verder. 
Nadat de werken aan het nieuw administratief centrum 
zijn afgerond, starten de werken aan het gemeentehuis/ 
kasteel Neut om daar de bibliotheek onder te brengen. 
Daarna komt de polyvalente zaal aan bod. Om tijdens de 
werken een valabel alternatief te geven aan de verenigingen 
en voor de bibliotheek werd de voormalige Carrefour op 
de Gemeenteplaats aangekocht. Momenteel worden de 
renovatiewerken voorbereid.

Architectenteam aangesteld
In juli werd het architectenteam Met Zicht Op Zee 
aangesteld om het huidige gemeenschapscentrum Jan 
vander Noot op te waarderen. Zij werden aangesteld uit 9 
kandidaat-teams. De jury werd deskundig samengesteld, 
zowel politici als personeel, interne als externe specialisten 
bogen zich over de keuze. Op basis van dat juryverslag 
stelde het college het architectenteam aan.

Architect bouwt huis van de burger
Het is de ambitie van het bestuur om samen met de 
architecten een huis van de burger te bouwen. De 
gemeenschapsvormende en de administratieve functies 
zullen met elkaar verweven en verbonden worden met een 
sterke en zeer directe relatie met het park. 

Bovendien gaat het ontwerp uit van een grote galerij 
voor het gebouw om ‘ontmoeten’ extra in de verf te 
zetten. Burgers kunnen dan in de toekomst op een 
welkome manier ontvangen worden zonder een efficiënte 
dienstverlening uit het oog te verliezen. Bovendien kan 
deze galerij in de toekomst voor meerdere doelen ingezet 
worden. Denk maar aan een voorstelling, workshop… Na 
een corona-epidemie kan dit tellen.

Knip Mudaeusstraat
De huidige Mudaeusstraat zal in de toekomst geknipt 
worden voor het autoverkeer om zo een extra trage 
verbinding te creëren in de dorpskom en de groene long 
te versterken. Er zal als het ware een Gemeentepark 2.0 
ontstaan. Uiteraard moet dit verder onderzocht worden in 
een mobiliteitsstudie.

De schetsen staan nog in hun kinderschoenen en 
moeten nog ‘groeien’, maar dat burgers elkaar nog zullen 
ontmoeten staat vast!

MOBILITEIT

Mobiliteitsstudie 
om een extra trage 

verbinding 
te creëren via de
 Mudaeusstraat.

BIB EN GC

Tijdelijke locatie 
voor bib en 

polyvalente zalen. 

OUD GEMEENTEHUIS 
MET TROUWZAAL

Trouwzaal blijft 
gevestigd in het 

oud gemeentehuis.

BIB IN 
KASTEEL NEUT

Kasteel Neut 
wordt verbouwd 
en de bib vestigt 
zich er definitief. 

POLYVALENTE 
ZAAL

Een polyvalente zaal 
voor verenigingen 

wordt voorzien 
in de nabijheid van 

de parkcampus.

GEMEENTEPARK 
2.0

Het gemeentepark 
met tal van trage wegen 
verbindt alle sociale en 

culturele functies 
van de parkcampus.

campus

NIEUW 
ADMINISTRATIEF 

CENTRUM

Huis van de burger waar 
administratieve gemeentelijke 

diensten en 
gemeenschapsvormende 

functies huisvesten. 
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BEKNOPTBEKNOPT

BIBLIOTHEKEN VERANDEREN VAN SYSTEEM:  
WAT BETEKENT DIT VOOR JOU?
 
Tussen 6 en 14 oktober zullen de drie Brechtse bibliotheken gesloten 
zijn om over te schakelen op een nieuw bibliotheeksysteem. En dat is 
goed nieuws voor jou als lener! Na de heropening kan je …

• vijf (in plaats van twee) materialen reserveren;
• ook aanwezige materialen laten reserveren via Mijnbibliotheek.be.

Deze diensten zijn volledig gratis. Op vrijdag 15 oktober openen we 
opnieuw de deuren! In Brecht kan je terecht vanaf 10.00 uur, in Sint-
Lenaarts vanaf 15.00 uur en Sint-Job-in-‘t-Goor vanaf 13.00 uur.

Boekenverkoop en Schrijfwijzen
Snuffel van 20 september tot en met 5 oktober tussen afgevoerde 
boeken, cd’s en dvd’s tijdens de boekenverkoop of speel op 8 oktober 
mee met Schrijfwijzen, de zoektocht naar een spellingkampioen. 
Meer info daarover lees je achteraan in de UiTkalender.

 
 
 
Vanaf 1 september 2021 is er in Brecht en heel wat 
andere gemeenten in onze brandweerzone één 
brandveiligheidsreglement voor publiek toegankelijke 
inrichtingen, zoals horeca, winkels, jeugdhuizen, 
feestzalen... Op www.ikcheckmijnzaak.be kan je anoniem 
een brandveiligheidstest doen. Het nieuwe reglement 
schept vooral duidelijkheid. Inhoudelijk wijzigt er weinig. 
Was je zaak veilig, dan blijft ze ook nu veilig. 

Één brandweerzone, één reglement
Brandweer Zone Rand telt 21 gemeenten die de Belgische 
regels elk op hun eigen manier hadden uitgewerkt. Dit was 
verwarrend voor de eigenaars en uitbaters en lastig voor 
de brandweer die op basis van verschillende regels een 
ander advies gaf.  Met één reglement wil Brandweer Zone 

Rand een gelijke 
bescherming voor 
alle inwoners én 
duidelijk maken wat 
je als uitbater moet 
doen voor een goede 
brandveiligheid.

Doe de zelftest
Om je als uitbater te helpen, maakte Brandweer 
Zone Rand folders, handleidingen, checklists, een 
informatieve website... Aan welke veiligheidsregels 
je zaak precies moet voldoen, hangt vooral van 
het aantal toegelaten bezoekers af. Via de online 
zelftest op www.ikcheckmijnzaak.be zie je snel 
of je in regel bent. Je kan na de test ook een 
brandweercontrole aanvragen voor advies op maat. 
Belangrijk: de test is anoniem en zal niet leiden tot 
plotse controles.

Geen haast, wél veilig
Is je zaak (nog) niet in orde? Geen paniek, je hebt nog 
10 jaar tijd om alles in orde te brengen. Gebeurt er 
in tussentijd een verbouwing, een herinrichting, een 
herbestemming of een andere aanpassing? Of koop 
je een zaak over? Dan heb je een half jaar tijd om een 
stappenplan voor te stellen waarmee je in maximum 5 
jaar je zaak in orde brengt. Zo willen Brandweer Zone 
rand uitbaters voldoende tijd en financiële ruimte 
geven, zonder in te boeten aan brandveiligheid.

Hoe brandveilig is jouw zaak? Doe de online test!10



HOE GAAT HET ÉCHT  
MET JOU?

10 dagen aandacht  
voor veerkracht 
 
Je goed in je vel voelen en de psychische kwetsbaarheid 
van onze inwoners, zetten we ook dit jaar tijdens de 10 
daagse van de Geestelijke Gezondheid in de kijker. Van 1 
tot 10 oktober staat onze psychische gezondheid en onze 
veerkracht centraal onder het motto ‘Samen veerkrachtig’. 
Ook in Brecht! Veerkracht is je eigen vermogen om je aan 
te passen aan stress en tegenslag en daar misschien zelfs 
sterker uit te komen. 

Heb je ook al gemerkt dat we meestal pas over mentale 
gezondheid spreken als het niet goed gaat? Net daarom 
is het zo belangrijk én nodig om te werken aan geestelijke 
gezondheid nog vóór er zich problemen stellen. En dat 
doen we tijdens de 10-daagse. Door positieve geestelijke 
gezondheid aandacht te geven, creëren we tegelijkertijd meer 
begrip voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn.  

Tijd voor ontmoeting 
De coronacrisis gaf onze veerkracht een flinke deuk. Plots 
stond ons sociaal leven stil. Verbondenheid met andere 
mensen is net één van de zaken die ons veerkrachtiger maakt 
en ons zin in het leven doet krijgen! Mensen hebben andere 
mensen nodig. Tijdens deze 10-daagse zullen we dan ook 
inzetten op het ‘kleine ontmoeten’. 

Veerkrachtige gemeenten
Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid gaan 
we voluit voor ontmoeting. Natuurlijk op een coronaveilige 
manier. Samen met de 6 andere SIGO-gemeenten Malle, 
Schilde, Schoten, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel 
organiseert Brecht een aantal inspirerende lezingen en 
activiteiten. Onze brochure ‘Samen terug gezond’ met het 
volledige aanbod en alle praktische informatie vind je op 
de website van Brecht (leven / welzijn & gezondheid / 
gezondheid / Gezonde gemeente).

 

Veerkrachtige 
activiteiten 
Maandag 4 oktober – 20.00 uur 
Selma Fransen: Vriendschap in tijden  
van eenzaamheid 
Theater van ’t Gasthuis, Wijnegem 

Dinsdag 5 oktober – 19.30 uur 
Sarah Holemans (CGG De Pont): 
Suïcidepreventie 
LDC Cogelshof, Schoten 

Zondag 10 oktober – 13.00 uur 
Ladies day! 
CC De Werf 44, Schilde 

Donderdag 14 oktober – 20.00 uur 
Isabelle Gonissen: Kies Positief 
De Kapel, Zoersel 

Donderdag 28 oktober – 20.00 uur 
Hilde Mariën: Krachtige Keuzes 
Malle (locatie nog bepalen) 

Donderdag 4 november – 19.00 uur 
Leslie Hodge: Eenzaamheid 
Raadzaal gemeentehuis, Zandhoven 

Maandag 22 november – 20.00 uur 
Nele Colle: Rust in je huis, rust in je hoofd 
GC Jan vander Noot, Brecht

 
 
 
OPVOEDINGSWINKEL 
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www.olo.be/nl/opvoedingswinkel -  
Opvoedingswinkel
huiszoersel@olo.be - 03 270 06 73
Bij de Opvoedingswinkel kan je terecht 
met alle vragen over opvoeden. Je vindt de 
Opvoedingswinkel in Zoersel en een mobiel 
Opvoedingspunt in de andere gemeenten.

1 Gezin 1 Plan
www.1gezin1plan.be - 03 431 23 00
Als ouder wil je het beste voor je gezin. Heb 
je nood aan iemand die samen nadenkt rond 
oplossingen binnen je gezin? 1 GEZIN 1 PLAN 
is een organisatie die kan helpen om terug 
door de bomen het bos te zien.

DOMO
www.domovlaanderen.be -  
marijke@domovoorkempen.be -  
0499 90 89 44

‘Door Ondersteuning 
Mee Opvoeden’ is een 
organisatie die werkt 
met vrijwilligers en biedt 

opvoedingsondersteuning aan kwetsbare 
gezinnen met kinderen tot 12 jaar.

Awel.be
www.awel.be 
Awel is de telefonische en online hulplijn voor kinderen en 
jongeren en biedt zowel mogelijkheid aan jongeren om zelf 
informatie te raadplegen als de optie om te praten met een 
(vrijwillige) hulpverlener.
 

Warme William Huis  
www.warmewilliam.be - warmewilliam@schilde.be 
Het Warme Williamhuis in Schilde is een veilige plaats waar jongeren 
tussen 12 en 24 jaar terecht kunnen voor een babbel. Want een 
Warme William is iemand die echt naar je luistert en uitnodigt om te 
vertellen wat er knaagt.

Eerstelijnspsychologen
www.netwerksara.be 
Eerstelijnspsychologen bieden kortdurende en terugbetaalde 
psychologische zorg. Je kan er terecht vanaf 18 jaar voor 
verschillende thema’s en dit met een doorverwijzing van je arts.

JOTH 
www.joth.be - info@joth.be -  
03 336 38 54

In het JOTH kan je 
als jongere binnen 
en buiten lopen. Het 
is een plaats waar 

activiteiten doorgaan en biedt een veilige 
plek waar je een luisterend oor vindt.

Kruispunt Voorkempen  
www.kruispunten.be/voorkempen - 
voorkempen@kruispunten.be -  
03 328 20 64
Het Kruispunt biedt gratis eerste hulp 
bij psychisch en sociale problemen. 
Indien nodig wordt er doorverwezen 
naar meer gepaste hulp.
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WatWat.be
www.watwat.be/donkere-gedachten 
WatWat biedt informatie op maat voor 
jongeren. Ze bieden een breed spectrum aan 
documentatie, telkens geclusterd per thema. 
Donkere gedachten is één van deze thema’s. 
Informatie wordt afgestemd op de leeftijd en 
leefwereld van de jongeren.

NOOD AAN EXTRA  
STEUN? VRAAG HULP!

Overkop huizen
https://overkop.be 
De overkophuizen bieden een werking 
waarbij jongeren leuke activiteiten kunnen 
doen, maar ook beroep op een professionele 
therapeut. Naast de fysieke overkophuizen, 
bieden ze ook een online platform. Het 
dichtstbijzijnde overkophuis voor onze 
Brechtse jongeren is momenteel in Mechelen, 
hopelijk binnenkort dichterbij.

JAC
www.caw.be/jac/zoek-antwoorden/je-goed-voelen 
JAC valt onder CAW. Er zijn fysieke JAC huizen in 
Kalmthout en Hoogstraten. Bieden eveneens chat, mail en 
telefonische ondersteuningsopties aan.

CLB-chat
www.clbchat.be 
De centra voor leerlingenbegeleiding bieden 
een online chatfunctie waar jongeren met 
allerlei vragen terechtkunnen. De website 
is verder zeer beperkt qua info, de focus ligt 
op het rechtstreekse chatcontact.

Tejo  
https://tejo.be   
Je kan er fysiek terecht voor een gesprek met een 
psycholoog. Voor jongeren tussen 10 en 20 jaar. 
Maximaal 10 sessies. In Kalmthout, Schoten en 
Brasschaat.

Checkjezelf
https://checkjezelf.be 

Website met overzicht rond alle aspecten 
van mentaal welzijn met als doel preventie 
en welzijnsbevordering. Zoekfuncties op 
basis van thema’s of levensmomenten 

(enkele voorbeelden: geluk, positiviteit, angst, eenzaamheid, 
werkloosheid, ouderschap, verlies, …)

Te gek?
www.tegek.be 
Website met zeer uitgebreid overzicht van 
alle mogelijke mentale problemen. Heeft 
als doel geestelijke gezondheidsproblemen 
bespreekbaar te maken. Ook gerichte 
doorverwijzingen naar hulpverlening. Ook luik 
hoe je anderen kan helpen.

Tele-onthaal
www.tele-onthaal.be 
Je kan 24/24 en 7/7 met iemand telefoneren (ook chat 
mogelijk).

Vind een psycholoog 
www.vind-een-psycholoog.be 
Zeer gebruiksvriendelijke 
website om een psycholoog 
te zoeken. Verschillende 
zoekfuncties op basis van 
locatie, mentaal probleem, 
doelgroep, consulttype, 
bereikbaarheid, afstand, 
therapievorm, geslacht van de 
hulpverlener, taal.

Vind een therapeut
www.vindeentherapeut.be 
Zeer gebruiksvriendelijke 
website om een therapeut 
te zoeken. Verschillende 
zoekfuncties op basis van 
locatie, mentaal probleem, 
doelgroep, consulttype, 
bereikbaarheid, afstand, 
therapievorm, geslacht van  
de hulpverlener, taal.
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KRUISPUNT VOORKEMPEN:  
EERSTE HULP BIJ PSYCHISCHE PROBLEMEN

 
In Vlaanderen wordt meer en meer ingezet op eerstelijns psychologische zorg. Zo openen er verschillende nieuwe 

Kruispunten. Ook Schilde heeft een Kruispunt: Kruispunt Voorkempen. We hebben een gesprek met Lieve Schenck, 
psychologe bij het Kruispunt in Schilde en Vera (54), die twee jaar geleden in contact kwam met Kruispunt Voorkempen en 

graag, anoniem, haar verhaal wil delen.

Wat is een Kruispunt? 
Lieve: “Een kruispunt is een plek waar je terechtkunt wanneer 
je psychische problemen ervaart. We luisteren naar jouw 
verhaal en zoeken mee naar wat je nodig hebt. Je kan voor 
een aantal gesprekken bij ons terecht of we verwijzen door 
naar de hulp die beter bij je past.”

Wat maakt het Kruispunt zo uniek? 
Lieve: “Eén van de troeven is de laagdrempeligheid. Iedereen 
kan er gratis terecht. Door corona werd onze werking enigszins 
aangepast, maar we merkten dat mensen – meer dan ooit 
– nood hebben aan een ‘echt’ gesprek. Daarom zijn er naast 
videogesprekken nu ook weer fysieke gesprekken mogelijk. 
Tijdens de openingsuren kan je gewoon binnenlopen en leggen 
we indien nodig meteen een volgende afspraak vast. Onze 
doelstelling is zonder wachtlijsten te werken, wat helaas toch 
een heikel punt is in de geestelijke gezondheidszorg.”

Hoe kwam je in contact met Kruispunt Voorkempen? 
Vera: “Na een relatie van 20 jaar kwam ik er plots alleen voor 
te staan. En met een opgroeiende dochter was dit allesbehalve 
makkelijk. Het co-ouderschap viel me zwaar. Ik had het gevoel 
dat mijn leven vast liep. Mijn huisarts verwees me door naar 

een psycholoog. Maar een 
raadpleging kost al snel 60 
à 70 euro, wat ik niet kon 
betalen. Het was uiteindelijk 
de psycholoog zelf die 
me voorstelde Kruispunt 

Voorkempen te contacteren. Een week later had ik al mijn 
eerste gesprek.”

Hoe verliep het contact met Lieve? 
Vera: “Heel goed. In het begin had ik wekelijks een gesprek, 
daarna om de 14 dagen en na verloop van tijd ging ik nog 
slechts één keer per maand. Door corona vielen de live 
gesprekken weg maar op dat moment voelde ik me sterker en 
besloten we samen om de sessies stop te zetten. Ik weet dat ik 
Lieve altijd kan bellen, ook nu nog, en dat geeft me een gerust 
gevoel. Lieve is als het ware mijn ruggensteun. En daar ben ik 
haar ongelooflijk dankbaar voor.”

Wie is welkom bij Kruispunt Voorkempen? 
Lieve: “Iedereen vanaf 16 jaar is welkom. Je kunt bij ons terecht 
wanneer je het niet meer weet, het gevoel hebt hulp te kunnen 
gebruiken of dat niemand je begrijpt. Wanneer je je zorgen 

maakt of met vragen zit over 
jezelf, je relatie, contacten 
met anderen… Je kan last 
hebben van depressieve 
gevoelens, stress, angst, 
slaapproblemen… Twijfel 
dus niet en zet de stap om 

voor jezelf te zorgen, ook al voelt die vaak niet evident. We 
zien dat jongeren eerder een beroep doen op een gelijkaardig 
aanbod specifiek voor hen, zoals bij het JAC of TEJO. Er is echt 
heel veel enthousiasme over Kruispunt Voorkempen, zowel 
bij de cliënten als bij de professionals uit het werkveld. Hoe 
sneller en gerichter we kunnen helpen, hoe beter.”

“Iedereen met psychische 
problemen kan snel en 
gratis bij ons terecht” 

Lieve Schenck

“Ik weet dat ik Lieve 
altijd kan bellen, dat geeft 

me een gerust gevoel.” 
Vera

INFO  Kruispunt Voorkempen, Turnhoutsebaan 202 in Schilde,  
03 328 20 64, voorkempen@kruispunten.be of www.kruispunten.be
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BEKNOPTBEKNOPT
Ontruiming van 
graven en nissen op de 
begraafplaatsen
Op de verschillende begraafplaatsen in onze gemeente liggen 
een aantal graven waarvan de termijn van grafrust verstreken 
is. Het gaat over de graven in gewone lijn die ouder zijn dan 
20 jaar. De nabestaanden hebben de mogelijkheid om alsnog 
een concessie aan te gaan voor 30 jaar tegen betaling. De 
overledenen zullen dan in aangekochte grond begraven 
worden. Op vraag van de nabestaanden zal een naamplaatje 
van de overleden familieleden op de herdenkingszuil voorzien 
worden. Ook de nissen in de columbaria, waarvan de termijn 
van 20 jaar verstreken is, zullen volgend jaar ontruimd 
worden, tenzij er alsnog een concessie wordt genomen. Voor 
de aanvraag van een concessie of voor de aanvraag van een 
naamplaatje kan je terecht bij onderstaande dienst.

Aan de betrokken graven en nissen hangt vanaf 1 juli 2021 
een bericht gedurende een termijn van één jaar. Tevens hangt 
aan de ingang van elke begraafplaats de lijst met de graven en 
nissen die in aanmerking komen om ontruimd te worden. Na 
1 juli 2022 zullen de graven en urnen verwijderd worden.

WOONZORGCENTRUM 
SINT-MARIA IS OP ZOEK 
NAAR ENTHOUSIASTE 
VERPLEEGKUNDIGEN EN 
ZORGKUNDIGEN!
Momenteel hebben wij een openstaande vacature voor de 
functie van verpleegkundige en zorgkundige (m/v/x) met 
een contract onbepaalde duur, regime is bespreekbaar. 
Je kan in je buurt werken in een stabiele en moderne 
werkomgeving.
 
Zie je 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!
 
Solliciteren kan je doen door een korte motivatiebrief 
met een kopie van jouw diploma/visum te sturen naar 
personeel@ocmwbrecht.be.
 
De infobundels met vermelding van functiebeschrijving, 
toelatings- en aanwervingsvoorwaarden vind je op  
www.welzijnscampusbrecht.be.
 

 

 
Sinds dit jaar heeft onze gemeente twee 
schoolstraten: Toekomstlaan en Rode Kruislaan in 
Sint-Job-in-‘t-Goor. Maar opgelet: een schoolstraat is 
geen speelstraat, lees hier het verschil. 

Wat is een schoolstraat?  
Een schoolstraat is een openbare weg in de nabijheid van 
een onderwijsinstelling waar tijdens bepaalde uren aan de 
toegangen motorvoertuigen geweerd worden. Je herkent 
ze aan het verkeersbord met onderbord ‘Schoolstraat’. 

De regels in een schoolstraat:
• de openbare weg is voorbehouden voor 

voetgangers, rijwielen en speed pedelecs;
• bepaalde voertuigen hebben toch toegang: 

hulpdiensten en vergunningshouders.

 

Wat is een speelstraat?
Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk 
en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek 
geplaatst is met het verkeersbord voorzien van een 
onderbord met daarop de vermelding ‘speelstraat’.

De regels in een speelstraat:
• de ganse breedte van de openbare weg is 

voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door 
kinderen;

• de personen die spelen worden gelijkgesteld met 
voetgangers;

• hebben wel toegang tot speelstraten: 
• bestuurders van motorvoertuigen die in de straat 

wonen of de garage in die straat gelegen is;
• hulpdiensten.

INFO  dienst burgerlijke stand, Gemeentepark 1, 03 660 25 82

Een schoolstraat is geen speelstraat
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KOOP EEN UITGESTELD BROOD
 
Welzijnsschakel De Schakel organiseert tweewekelijks een voedselbedeling voor inwoners die het financieel 
moeilijk hebben. Daar geven ze ook broodbonnen, bonnen waarmee de inwoners met een kleine portemonnee een 
brood kunnen gaan halen bij de bakker. De welzijnsschakel doet nu een warme oproep om deel te nemen aan deze 
permanente actie ‘Uitgesteld brood’. Je koopt bij de bakker twee broden. Eén brood krijg je mee en het andere wordt 
omgezet in een broodbon. Hiermee kunnen inwoners met een kleine portemonnee een brood halen bij deelnemende 
bakkers Divéro, Goolaerts, Moonen en Wouters in Sint-Job-in-‘t-Goor.

Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming tegen borstkanker. Laat van je 
50ste tot en met je 69ste elke twee jaar een screeningsmammografie nemen.

In juni 2001 startte de Vlaamse overheid met het Bevolkingsonderzoek 
Borstkanker. Het onderzoek moedigt vrouwen van 50 tot en met 69 jaar 
aan om elke twee jaar een screeningsmammografie te laten nemen. Een 
screeningsmammografie kan afwijkingen in je borsten vroegtijdig opsporen, 
lang voordat je er zelf iets van merkt. Borstkanker kan al in een vroeg stadium 
worden ontdekt. Daardoor is het één van de ziekten die in aanmerking komen 
voor een bevolkingsonderzoek. Tijdig opsporen is belangrijk. Doordat de 
ziekte vroeger wordt vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een zwaardere 
behandeling worden vermeden en is de kans op volledige genezing groter.

Wil je weten wanneer je een uitnodiging in de brievenbus mag verwachten?
Dat kan heel eenvoudig online via www.myhealthviewer.be,  
www.mijngezondheid.be of www.cozo.be. Daar kan je ook je vaccinaties, 
medisch dossier en medicatieschema vinden. Inloggen kan via je elektronische 
identiteitskaart. Je kan ook de app ‘itsme’ gebruiken. 

Heb je vragen? 
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek? 
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160  
tussen 09.00 en 12.00 uur en 13.00 en 16.00 uur, stuur een e-mail naar  
info@bevolkingsonderzoek.be of surf naar   
https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be.

 

Oktober 2021:  
maand van het  
bevolkingsonderzoek  
borstkanker

BEKNOPTBEKNOPT

Wist je dat... 
... op 17 augustus,  
25 jaar geleden,  
Max Wildiers 
overleed? 
•  Hij is één van de bekendste 

inwoners van Sint-Job-
in-’t-Goor. Max Wildiers 
staat bekend als één van 
de belangrijkste Belgische 
filosofen uit de vorige eeuw. 

•  Sinds 2004 staat de spreuk 
“De geest rust nooit” 
vereeuwigd op een monument 
aan de kerk. 

•  Ook het grote plein in Sint-
Job-in-’t-Goor draagt zijn 
naam.
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PARTICIPATIE BIJ INVOERING  
VERKEERSMAATREGELEN 
 
Om het verkeer veiliger te laten verlopen, worden er in onze gemeente regelmatig 
nieuwe maatregelen ingevoerd. Zo werd de voorbije maanden in Sint-Job-in-‘t-
Goor een parkeerverbod ingevoerd in de Schorpioenlaaan-Boogschutterlaan en in 
de Zandstraat en werd de Toekomstlaan een schoolstraat. 

Omdat deze mobiliteitsaanpassingen soms niet het effect hebben dat we voor ogen hadden, wordt er 
telkens gewerkt met een proefopstelling. Ook in bovenstaande drie projecten werden bewoners, de school, 
omwonenden, ouders van schoolgaande kinderen… gevraagd hun mening te geven over de wijzigingen. Dit 
kon telkens zowel digitaal via de website als via een papieren formulier dat gedeponeerd mocht worden 
in de gemeentelijke ‘feedbackbus’ die zichtbaar in het straatbeeld ter plaatse werd geplaatst tijdens de 
evaluatieperiode. 

Na het samenvoegen van de digitale en papieren feedback bleek dat de proefopstelling in de drie projecten 
door de grote meerderheid werd ervaren als een verbetering voor de verkeersveiligheid. Ze worden dan ook 
definitief ingevoerd.

PARKEREN IN DE BERM: MAG DAT?
De politie stelt vaak vast dat er foutief wordt geparkeerd met de nodige schade aan grasbermen, hinder of gevaar voor 
andere weggebruikers. Daarom geven we een kort overzicht van de voornaamste parkeerregels op een berm.

BUITEN  
de bebouwde kom 

 
Stilstaan en parkeren mag op een 
gelijkgrondse berm (tenzij plaatselijke 
reglementering het verbiedt) én mag 
op op een verhoogde berm.

BINNEN de 
bebouwde kom

 
Stilstaan en parkeren mag binnen de 
bebouwde kom op een verhoogde 
berm ENKEL wanneer een plaatselijke 
reglementering het toelaat.

Bv. met  
verkeersborden:   
 
 
Indien het een berm is die de 
voetgangers moeten volgen, moet je 
(zowel voor de gelijkgrondse als de 
verhoogde berm) langs de buitenkant 
van de openbare weg een begaanbare 
strook van ten minste 1,50m vrijlaten.

Is de berm niet breed genoeg? Dan 
plaats je je voertuig gedeeltelijk op de 
berm en gedeeltelijk op de rijbaan.

Is er geen bruikbare berm? Dan plaats je je 
voertuig op de rijbaan.

Baken de berm niet af

Een berm blijft altijd eigendom van 
de gemeente. Je mag de berm dus 
niet afbakenen of iets hinderlijk in de 
weg zetten (vb. paaltjes, stenen, …) 
waar andere wagens schade door 
kunnen oplopen. Een berm moet 
immers kunnen dienen om op uit te 
wijken. Daarnaast kan de berm functie 
hebben als parkeergelegenheid, 
of als verfaaiing van de woon- en 
leefomgeving. 

PARTICIPATIEinw
oners
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NET GEMIST

Na een jaar onderbreking organiseerde Vriendenkring personeel gemeente 
Brecht vzw in 2021 drie maandagen een Parkhappening, omwille van corona 
uitzonderlijk ‘op het plein’. Met ruim vijfhonderd gasten aan bijna tweehonderd 
tafels zat het plein de laatste avond zo goed als vol en speelde ‘Jean & les 
Flamands’ een schitterende set. Volgend jaar opnieuw vier spetterende 
maandagen in het park, met op 11 juli, eindelijk de enige echte, honderdste 
parkavond!

04 - 08 
AUG
2021

De Zomerbar van Chiro Brecht is een waardig 
alternatief gebleken voor de Chirofeesten die al twee 

jaar door corona niet konden doorgaan. Vooral tijdens 
het weekend was het Chiroterrein volzet en was het bij 

momenten aanschuiven om binnen te geraken.

26
JULI
2021

19
JULI
2021

02
AUG
2021
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Vrijdag 3 september startte het 
nieuwe cultuurseizoen met een 
optreden van zanger Senne Guns in 
OC ‘t Centrum. Een dag later kon je 
een workshop ‘Eetbare bloemen’ 
volgen in het Meyhofke. Meer info 
over het nieuwe cultuurprogramma 
vind je terug op www.gcbrecht.be.

Op maandag 16 augustus 2021 verwelkomde de gemeente 
Brecht haar 30.000ste inwoner Iris De Koster. De 32-jarige 
verhuisde van Antwerpen naar de Vaartstraat in Brecht-centrum. 
Ze werd op maandagavond verwelkomd door de burgemeester 
en enkele schepenen en ontving een mooie attentie. 
 
Bij de fusie op 1 januari 1977 telde de gemeente Brecht 15.221 
inwoners. Zo’n 44 jaar later verdubbelde dat inwonersaantal 
bijna naar 30.000 inwoners.

16 
AUG
2021

04 
SEPT
2021

04 
SEPT
2021

Na een jaar afwezigheid was Dijkrock 
in Sint-Lenaarts ook terug! Voor 

editie 14.2 had JH Den Dijk opnieuw 
7 topbands geprogrammeerd die het 
beste van zichzelf gaven. Het publiek 

ging massaal uit de bol.

©Tim Scheynen
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IN BRECHT

Boekenverkoop - sla je slag 
Je kan in de drie bibliotheken weer komen 
snuffelen tussen afgevoerde boeken, cd’s 
en dvd’s. Voor één boek betaal je 0,50 
euro, voor drie boeken of voor één dvd 
of cd 1 euro. Er is voor ieder wat wils: 
prentenboeken, informatieve werken of 
fictie, het is er allemaal. Ben je leerkracht 
in Brecht? Dan mag je zelfs helemaal 
gratis boeken voor je klas meenemen!

DATUM  van 20 september tot 5 oktober 2021
UUR openingsuren bibliotheken
LOCATIE bibliotheken Brecht, Sint-Lenaarts  
en Sint-Job-in-‘t-Goor
INFO Bib Brecht, www.bibliotheekbrecht.be

Yoga – Verbinding met jezelf 
Verbinding maken met jezelf en voelen 
wat je lichaam je vertelt. In elk seizoen 
zijn er specifieke organen die de aandacht 
vragen. Een erkende Do-In Yogadocent 
helpt je graag op weg om meer rust te 
vinden waarbij elke oefening, ongeacht je 
conditie, zijn effect heeft.

DATUM  elke woensdag of donderdag
UUR van 18.30 tot 19.30 uur (wo.) 
en van 19.45 tot 20.45 uur (do.)
LOCATIE gbs De Sleutelboem, Schoolplein (wo.) 
en Parochiezaal Overbroek,  
St.-Willebrordusstraat 21 (do.)
PRIJS 1 gratis proefles, per 10-beurtenkaart of losse les
INFO Do-In Yoga, anne@annevissers.be 

Spelling is leuk! – 

Spellingkampioen 
Deze dag gaat Vlaanderen opnieuw 
op zoek naar een spellingkampioen 
in de Schrijfwijzen. Deze leuke 
wedstrijd (vroeger bekend als het Groot 
Dictee der Nederlandse Taal) is geen 
aaneenschakeling van grammaticale 
instinkers, maar wel een ontspannende 
manier om met taal bezig te zijn. Speel 
dus mee in de bib van Brecht en kaart 
achteraf na met een hapje en een drankje! 
Inschrijven doe je via onderstaand 
mailadres.

DATUM  vr. 8 oktober 2021
UUR om 20.00 uur
LOCATIE Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9
INFO Bib Brecht, bibbrecht@brecht.be

Kaarten – Slagen halen 
Start van het kaartseizoen slagen halen. 
Een seizoen omvat zeven zondagavonden.

DATUM  zo. 10 oktober 2021
UUR om 19.00 uur
LOCATIE zaal ’t Goorhof, Kerklei 18
INFO Kaartclub Harten Aas

Archeologiedagen -  
Een archeoloog op de 
Boer-en-Buiten

 
ZA 09/10
ZO 10/10

2021

Kom met je familie naar het Kem-
puseum! Kan jij als een archeoloog 
opzoeken wat de boeren vroeger aten? 
Hoe maakten ze hun eten klaar en hoe 
bewaarden ze dit? Daarnaast kan je 
ook het Kempuseum bezoeken. Aan de 
hand van bekende en minder bekende 
verhalen krijgt de bezoeker inzicht 
in gebeurtenissen in Brecht vanaf de 
prehistorie tot vandaag. 

UUR van 13.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Kempuseum, Mudaeusstraat 2
INFO Erfgoed Voorkempen, erfgoed@rldv.be

Info en programma: www.archeologiedagen.be

ARCHEOLOGIE 
DAGEN 8, 9 & 10 oktober 2021 V.U
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Dag van de landbouw 
Opendeur bij landbouwbedrijf met 
kinderanimatie, zoektocht, spek en eieren 
en boerenmarkt.

DATUM  zo. 10 oktober 2021
UUR vanaf 11.00 uur
LOCATIE Antens – Landbouwmachines, 
Hoge Mereyt 5 z
INFO Landelijke gilde, KLJ Overbroek en 
Ferm Overbroek

Ladies Day
De gemeenten Brecht, Malle, Schilde, 
Zandhoven, Zoersel,Wijnegem en Schoten 
organiseren een Ladies Day, speciaal voor
vrouwen en in het kader van borstkanker. 
Deze dag verwennen we de dames: 
shoppen, stijl- en kledingadvies, make-up 
tips, heerlijk ontspannen tijdens een
massage, een Think Pink kapper, een 
modeshow met comfortabele maar 
elegante kledij, … Een gezellige, 
ontspannen dag speciaal voor alle meisjes 
en vrouwen! Kom langs en ontvang 
een goed gevulde, unieke goodiebag! 
Reserveren is niet nodig.

DATUM  zo. 10 oktober 2021
UUR van 13.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Werf 44, Schoolstraat 44 (Schilde)
INFO Welzijnsdienst Brecht, 03 330 11 20

Bloedinzameling 
Een beetje van je eigen bloed afstaan 
duurt een half uurtje en het redt levens.

DATUM  do. 14 oktober 2021
UUR van 17.30 tot 20.30 uur
LOCATIE OC ’t Centrum, Dorpsstraat 73
INFO Rode Kruis Sint-Lenaarts, 
bloed@sint-lenaarts.rodekruis.be

Halloweenwandeling  
en pompoenhappening 

Sfeervolle wandelingen met halloween-
ambiance op vrijdag en zaterdag. Op vrijdag is 
er een optreden van De Schorre en op zaterdag 
is er een pompoenweging om 18.00 uur.

DATUM  vr. 15 oktober en za. 16 oktober 2021
UUR van 18.00 tot 24.00 uur 
(vertrek wandelingen van 18.00 tot 21.00 uur)
LOCATIE AVEVE Hoogstraatsebaan 128b
INFO Vrije Zwaaiers, verbraeken@belgacom.net

Wandel voor eerlijke handel
Wereldwinkel Sint-Job-in-’t-Goor nodigt alle 
wandelaars uit voor een koffiezoektocht (5 
km). Doe mee en beleef een leuke tocht met 
opdrachten.

DATUM  za. 16 oktober 2021
UUR van 10.00 tot 16.00 uur
LOCATIE start en aankomst Wereldwinkel, Kerklei 18
INFO Oxfam wereldwinkel Sint-Job-in-’t-Goor, 
www.oxfamwereldwinkels.be/sintjob

Familiegroep dementie 
Na lange tijd eindelijk weer een nieuw 
lotgenotencontact. Iedereen welkom.

DATUM  do. 21 oktober 2021
UUR van 14.00 tot 15.30 uur
LOCATIE Lokaal dienstencentrum Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 9
INFO Alzheimer Liga, 
brecht@alzheimerligavlaanderen.be

Thuiscomposteren 
IGEAN organiseert in samenwerking 
met Vlaco de online infosessie 
“Thuiscomposteren”. De infosessie is voor 
volwassenen en is helemaal gratis! Het 
enige wat je nodig hebt is een pc met 
internetverbinding én tonnen goesting om 
zelf te composteren. Je kan nadien zelf aan 
de slag om van jouw organisch keuken- en 
tuinafval voedzame compost te maken.

DATUM  di. 26 oktober 2021
UUR van 20.00 tot 22.00 uur
INFO Inschrijven: www.igean.be/compostcursussen

Zondags ontbijt
Het is feest: 100 jaar Gezinsbond en 50 
jaar Oxfam. Zij organiseren samen een 
heerlijk en eerlijk ontbijt.

DATUM  zo. 31 oktober 2021
UUR van 08.30 tot 10.00 uur en van 10.30 tot 
12.00 uur
LOCATIE Bijenkorf, Lochtenbergplein 3
INFO Gezinsbond Sint-Job-in-’t-Goor, inschrijven 
via https://sintjobintgoor.gezinsbond.be
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STIJN VAN DE VOORDE -  
‘FOR THOSE ABOUT TO ROCK  
I SALUTE YOU’

Vrijdag 1 oktober 2021 • 20.15 uur   
OC ‘t Centrum Sint-Lenaarts • € 18 / € 16
Een voorstelling met straffe muziek, exclusieve 
beelden en mooie (en minder mooie) verhalen over 
grote (en minder grote) muzikale helden.

FWIET FWIET – BEGIJN LEBLEU

Zaterdag 9 oktober 2021 • om 08.00 en 10.00 uur   
Wandeling in de Brechtse heide, samenkomen aan 
Kerklei-Bethaniënlei Kapel (parking) • € 16
Fwiet! Fwiet! Is de naam van de podcast over 
vogels in de Lage Landen van Begijn Le Bleu die 
enthousiast werd onthaald door de media en het 
publiek. Nu gaat de comedian de baan op om 
te vertellen over de kick van het vogelspotten, 
over de waanzinnige verhalen achter sommige 
vogelsoorten.

WORKSHOP:  
URANIA - STERREN KIJKEN  
(GROOT)OUDER – KIND

Vrijdag 15 oktober 2021 • 19.00 uur

WORKSHOP: SOPKE DRAAIEN 
MAAK JE EIGEN  
SCHOONMAAKMIDDEL

Donderdag 21 oktober 2021 • van 19.30 tot 22.00 
uur GC Jan vander Noot • € 25
We bekijken onze favoriete schoonmaakmiddelen. 
Zijn deze wel goed voor onze gezondheid, en voor 
onze planeet? Kan het niet beter? Je gaat zelf aan 
de slag, en gaat naar huis met tips & tricks, en 3 
zelfgemaakte schoonmaakmiddelen.

JOHAN VERMINNEN

Zaterdag 23 oktober 2021 • 20.15 uur 
OC ‘t Centrum Sint-Lenaarts • € 15
In mei 2021 werd Johan Verminnen 70 jaar. En 
hoe kan hij dit beter vieren dan met een aantal 
verjaardagconcerten, op het podium omringd door 
zijn vaste begeleidingsgroep, zijn kompanen.

LEZING: VADERKLAP

Dinsdag 9 november 2021 • 19.30 uur 
Kapel Oude Klooster • € 8
Wim van Vaderklap komt jullie vertellen over het 
belang van vaders binnen het gezin, het wat en 
waarom van een organisatie als www.vaderklap.be 
en hoe steeds meer vaders een steeds grotere rol 
willen binnen het gezin. Dat dat niet altijd van een 
leien dakje loopt, dat weten we, maar er zijn heel 
wat voorbeelden te vinden van hoe het kan.  

NIEUWS VAN GC BRECHT

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

UITVERKOCHT

22



Hierover gaan we heel graag in gesprek met vaders, 
maar ook met moeders en iedereen die op een 
of andere manier in contact komt gezinnen. Een 
avond vol info, gesprek en uitwisselen van ideeën 
en visie in een gemoedelijke sfeer met als doel er 
allemaal iets van op te steken.

CLIQUE MAGIQUE

Zondag 14 november 2021 • 14.00 uur 
Kapel Oude Klooster • € 7
In 2004 sloegen drie families uit Brecht, 
Brasschaat en Ekeren met dezelfde passie voor 
de goochelkunst de handen in elkaar en richtten 
ze de goochelclub Clique Magique op. Nu slaan 
ze hun tenten op in Brecht om de eerste show 
van de reeks te spelen in het prachtige kader van 
onze kapel. We verwelkomen een klein publiek dat 
de kans krijgt om alles vanop de eerste rij mee te 
maken. Laat je verwonderen! Vingervlugge moves 
en knappe magische effecten lossen elkaar af in 
deze intieme show. We kunnen toch allemaal een 
beetje meer magie gebruiken in ons leven.

XANDER DE RYCKE (TRY-OUT)

Woensdag 17 november 2021 • 20.15 uur 
OC ’t Centrum Sint-Lenaarts • € 18
De Rycke is een comedian voor de millennials. Ván de 
millennials ook, want hij is zelf pas 33 jaar. Zelden vind 
je een comedian frisser, raker en meer spitant. Humor 
is alles voor hem. Het zit verweven in zijn DNA. Het is 
zijn passie en het is zijn werk. Dat laatste al 15 jaar lang. 
Momenteel werkt Xander aan een nieuwe stand-up 
show. Je maakt het live mee wanneer hij vers materiaal 
voor het eerst uittest.

NELE BAUWENS

Zaterdag 20 november 2021 • 20.15 uur 
OC ’t Centrum Sint-Lenaarts • € 15
Dartelend ging Nele Bauwens door het leven, de dag 
plukkend, swingend en zingend. Tot de geschiedenis 
kwam aankloppen, en de buren ook. Met humor 
en weemoed, met warmte, liefde en sprankelende 
spitsheid vertelt Nele over de wereld waarin we 
leefden en over een nieuwe die geboren wordt. Een 
niet geheel virusvrije wereld, met één mensdom en 
één dierenrijk, die elkaar bestuderen en van elkaar 
leren. Deze derde monoloog van Nele Bauwens is 
tot stand gekomen in een trio met Sam De Graeve 
(tekst) en Raf Walschaerts (tekst en regie).

PLANTTREKKER: 
PLANTVERZORGING

Donderdag 25 november 2021 • 19.30 uur 
Kapel Oude Klooster • € 15

De workshop zit vol praktische tips & tricks om 
je kamerplanten gelukkig te houden. Je leert op 
welke plekjes planten het liefste staan in je woning, 
hoe je ze goed kan laten groeien, stekken en 
verpotten. Uiteraard is er ook alle ruimte om je eigen 
plantenvragen te stellen tijdens de workshop. Bij deze 
workshop is inbegrepen: een plantje naar keuze, op 
maat van jouw woning/kamer en een E-book met 
het workshop-materiaal om thuis alles nog eens 
te overlopen. De workshops worden gegeven door 
Thomas Goyvaerts van het groene atelier Planttrekker 
te Antwerpen. Op basis van zijn jarenlange groene 
ervaring met planten brengt hij je graag de fijne 
kneepjes van groene vingers bij.

Voor deze 
voorstellingen, workshops kan je een UiTPAS-punt sparen.
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Brecht helpt Hotton 
Een aantal verenigingen uit Brecht 
en Overbroek zamelden goederen 
in voor inwoners van de gemeente 
Hotton, die zwaar getroffen was 
door de overstromingen. De 
inzamelactie kende een groot 
succes. De ingezamelde droge 
voeding, blikvoeding, hondenvoer, 
verzorgingsproducten voor 
persoonlijke hygiëne: zeep, pampers, 
wc-papier, shampoo… werd onder 
andere door medewerkers van de 
gemeentelijke technische dienst ter 
plaatse gebracht.

Schoolgerief voor Waalse 
kinderen 
De oproep van juf Stefanie bij Go! 
basisschool De Brug om schoolspullen 
in te zamelen voor Waalse kinderen, 
werd massaal opgevolgd. In plaats 

van een aanhangwagen was er een 
vrachtwagen nodig om al het gerief ter 
plaatse te krijgen in Rochefort. 

Solidariteitsvlucht duiven
Duivenbond De Padvinders uit Sint-
Job-in-‘t-Goor organiseerde een 
provinciale wedstrijd uit solidariteit 
met de getroffen duivenliefhebbers 
uit Wallonië. Deze wedstrijd op 4 
september was een groot succes: 
6.300 duiven werden ingekorfd vanuit 
lossingsplaats Melun (Frankrijk). De 
opbrengst van de actie (4.000 euro) 
is overgemaakt aan het steunfonds 
opgericht door de Koninklijke Belgische 
Duivenbond.

Soepactie 
Enkele medewerkers van de Politie 
Voorkempen bieden sinds  begin 
september verse soep aan aan de 
collega’s. De actie loopt nog door tot 
aan het einde van het jaar. Met de 
opbrengst zullen ze een kleinschalig 
project steunen.

Brecht helpt Trooz
Wijkcomité Kloosterveld uit Sint-Job-in-‘t-Goor organiseert van 4 tot 8 oktober een inzamelactie voor 
de inwoners van de gemeente Trooz. Deze gemeente is zwaar getroffen. Wat hebben ze vooral nodig? 
Douchegel, shampoo, tandpasta, pampers, wc-papier, keukenrol, wasproducten, voeding in blik, blikjes 
frisdrank, afwasproducten, dierenvoeding, … Geen kleding of meubelen. Wie wil steunen kan materiaal 
binnenbrengen in Den Bijenkorf (Lochtenbergplein 3) op ma. 4/10, wo. 6/10 en vr. 8/10 van 09.00 tot 18.00 
uur en di. 5/10 en do. 7/10 van 12.00 tot 20.00 uur. Alle goederen graag in kartonnen dozen inpakken.

De hevige regenval half juli liet een enorm spoor van 
vernieling achter in Wallonië en Limburg. We stelden de 
dagen en weken erna een enorme solidariteit vast in onze 
gemeente. Tal van acties werden opgezet om de inwoners 
in het getroffen gebied hulp te bieden. Na een oproep via onze 
sociale mediakanalen (facebook.com/gemeentebrecht,  
instagram.com/gemeentebrecht) om acties in onze gemeente  
door te geven, kregen we onderstaande initiatieven door.  
Bedankt organisatoren én Brechtenaars voor jullie solidariteit! 

Solidariteit in onze gemeente
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