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Mondmasker  
voor iedere inwoner  
van Brecht

De gemeente Brecht heeft een bestelling van 
34.000 herbruikbare mondmaskers geplaatst 
bij een Brechtse ondernemer. Die maskers 
voldoen aan de juiste veiligheidscriteria, 
een filter dragen in het mondmasker is niet 
nodig. Dit gemeentelijk mondmasker mag je 
niet strijken, wel wassen op 60 °C. Met het 
aankopen van de mondmaskers willen we 
iedere inwoner van Brecht een gelijke kans op 
bescherming bieden. Wanneer deze nieuwsbrief 
bij jou in de brievenbus valt, is de verdeling 
van de mondmaskers wellicht afgerond. Meer 
informatie over het wanneer, waarom en hoe je 
een mondmasker moet dragen, lees op  
https://www.brecht.be/mondmasker. 
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BRECHTSNIEUWS

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er 
net als in het hele land ook in onze gemeente al een tijdje heel 
wat maatregelen van toepassing. Als de verspreiding van het 
virus gunstig evolueert, kunnen de maatregelen stap voor stap 
afgebouwd worden. De meest recente Brechtse maatregelen en 
informatie vind je op www.brecht.be/corona en  
www.facebook.com/gemeentebrecht (kan je ook raadplegen 
zonder facebookprofiel). Met vragen over corona kan je terecht 
op het gratis gemeentelijk infonummer 0800 23 310. Algemene 
info over het coronavirus lees je op www.info-coronavirus.be of 
via de media (radio, tv, krant). We zetten hier enkele belangrijke 
maatregelen in het kader van het coronavirus op een rij.

tussendoor

Opgelet: Het is  
verplicht een mondmasker 
te dragen bij een bezoek  

aan de gemeentelijke 
dienstverlening.

Ophaling oud-papier  
verloopt terug normaal  
in zone 3-4-5-6

De federale overheid zette op 18 mei het licht op groen voor de ophaling van papier door verenigingen. Daarom 
annuleerden we de eerder aangekondigde éénmalige ophaling op dinsdag 2 juni. De papierophaling zal terug verlopen via 
de reguliere kalender. De medewerkers van de verenigingen zullen hierbij maximaal de veiligheidsvoorschriften opvolgen.

Hieronder een overzicht:

zaterdag 30 mei: zone 5 / zaterdag 6 juni: zone 6 / zondag 7 juni: zone 4
zaterdag 20 juni: zone 3 / zaterdag 27 juni: zone 5
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Geen kalender met activiteiten

Op 13 mei besliste de veiligheidsraad dat sport- en 
cultuurevenementen verboden zijn tot zeker 30 juni. 
Daarom verschijnt in deze nieuwsbrief geen kalender.

Bedankt voor jouw 
goede zorgen! 

Meer dan ooit voelden we de 
afgelopen maanden de warmte 
tussen onze inwoners. Op  
www.brecht.be/brechthelpt 
kunnen vrijwilligers en mensen 
die hulp nodig hebben zich nog 
steeds inschrijven. We brachten 
zo heel wat mensen bij elkaar. 

Maar ook heel wat andere 
initiatieven werden opgestart. 
Dankjewel voor die boodschap 
die je deed voor jouw 
buurvrouw, voor dat lief 
telefoontje naar een eenzame 
inwoner, voor het mondmasker 
dat je voor iemand anders 
naaide of voor eender welke 
mooie daad die jij deed. Jij zorgt 
mee voor een mooi en warm 
Brecht. Wil jij iemand bedanken 
die voor jou iets betekent in deze 
coronacrisis? In volgende editie 
van BrechtsNieuws van juli vind 
je een kaartje om aan hem/haar 
te bezorgen. 

KOOP LOKAAL

De coronacrisis heeft ook een grote 
economische impact. Om onze eigen 
Brechtse lokale economie te steunen, is 
het meer dan ooit belangrijk om lokaal 
te kopen. Kies dus voor een persoonlijke 
service en voor kwaliteit en beleef of  
koop lokaal! 

Bloedinzamelingen Rode Kruis 
gaan door, op afspraak

Zeker nu de ziekenhuizen hun gewone werking 
heropstarten, is het heel belangrijk om de 
bloedvoorraden op peil te houden. Daarom 
gaan de bloedinzamelingen van het Rode 
Kruis gewoon door. Het grote verschil is wel 
dat donoren verplicht een afspraak moeten 
inboeken voor de mobiele inzameling.

Bloedinzamelingen

• 25/06/20: gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9 – van 17.30 tot 20.30 
uur – Rode Kruis Brecht

• 01/07/20: administratief centrum, Kerklei 
2 – 16.30 tot 19.30 uur – Rode Kruis Sint-
Job-in-‘t-Goor

• 16/07/20: Feestzaal l'Artisjok, Dorpstraat 
50 – 17.30 tot 20.30 uur – Rode Kruis 
Sint-Lenaarts

INFO https://Rodekruis.be en inschrijvingen via 
https://donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 
0800 777 00
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BRECHT  

BIBLIOTHEKEN OPENEN DE DEUREN 

De bibliotheken in Brecht, Sint-Job-in-'t-Goor en Sint-
Lenaarts zijn opnieuw open. De maatregelen die er gelden 
lees je op www.bibliotheekbrecht.be.
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Op zaterdag 27 juni organiseert Gemeentebestuur Brecht in samenwerking met lokale 
handelaars en verenigingen ‘Brecht picknickt’. De gemeente stelt picknickpakketten samen 

voor ontbijt, lunch en borrel. Deze worden gevuld door de handelaren, de verenigingen komen 
ze thuisbezorgen. Alle inwoners van Brecht kunnen zo in hun eigen tuin, op hun balkon of in de 

living genieten van een heerlijke picknick.

Brecht picknickt wil Brechtenaren samen laten ontbijten, 
lunchen of borrelen met een mooi pakket samengesteld 
door Brechtse handelaars, gebracht door Brechtse 
verenigingen en gesmaakt door Brechtse mensen. Er is 
keuze uit:

• Een ontbijtpicknick (09.00 – 11.00 uur)
• Een lunchpicknick (12.00 – 14.00 uur)
• Een aperitief picknick (15.00 - 17.00 uur)
• Kinderpicknick (altijd dezelfde samenstelling)

Prijs per persoon:

• volwassenen: 15 euro
• kinderen 8 euro

Brechtse handelaars

De inhoud van de pakketten wordt aangeleverd door 
volgende Brechtse handelaars: Carré confituur, De 
Schandpaal, Molenhof, Van Ballaert, ‘Flavour Jay, 
Vandekeere, Bar Henri, 't Zoet Moment, Tuinderij 
Joosen, Het Schietveld, Simba's ijs, Floreal Het Veen, 
Grand café het Centrum, Rosa di Luna, Bioase,  
Oxfam, Jobland, ... en er komen er dagelijks nog bij. Ga 
zeker een kijkje nemen op hun website bij hun aanbod.

 
 
 

Topvrijwilligers - topverenigingen
Elk pakket wordt zorgvuldig klaargemaakt, gevuld en 
aan huis gebracht door verenigingen. De verenigingen 
hebben hun schouders mee onder de picknick gezet en 
dankzij deze vrijwilligers kunnen we allemaal SAMEN 
van een lekkere picknick genieten! 

Geniet samen vanuit je kot 

Omdat we nog steeds volop gaan voor een veilige en 
virusvrije gemeente en samenleving, zorgen we ervoor 
dat de picknick contactloos aan de deur wordt gebracht. 
Zo kan je in je living, keuken, slaapkamer, terras, tuin, kot, 
serre je picknickdeken uitspreiden en heerlijk genieten 
van wat er in Brecht allemaal voor lekkers gemaakt wordt! 
Hou rekening met de maatregelen en respecteer de regels.

Reserveren?
Je picknick reserveren is verplicht en doe je  
via www.brecht.be/brecht-picknickt.

BRECHT  PICKNICKT

vanuit  uw kot
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TECHNISCHE DIENST VERHUIST  
IN 2023 NAAR NIEUW GEBOUW

De gemeente Brecht investeert in een gloednieuw gebouw voor de technische 
dienst op de nieuwe KMO-zone aan Klein Veerle in de Theo Coertjenslaan. Het 
nieuwe gebouw komt op een site van 14.350 m² en moet klaar zijn tegen 2023.

Het huidige gebouw van de technische dienst aan de Van Pulsstraat heeft zijn tijd gehad en zal 
op termijn plaats ruimen voor een nieuw schoolgebouw. Op de nieuwe site voor de technische 
dienst aan de Theo Coertjenslaan komen twee rechthoekige gebouwen met een centraal 
binnenplein. Het nieuwe kantoorgebouw wordt gericht op de hoek van de straat, achter dat 
gebouw komen de werkplaatsen en de magazijnen. Aan de andere kant komt de ‘koude loods’, 
voorzien van een opvallende lichtstraat.

Uniek is dat het gebouw ook een ‘uitleenkluis’ krijgt zodat verenigingen ook voor en na de uren 
geleende materialen kunnen halen of terugbrengen.

Er is veel aandacht gegaan naar een logische schikking van de moderne gebouwen, die een 
grondoppervlakte hebben van 4.200 vierkante meter. Ook worden de ruimten gebundeld 
die verwarmd moeten worden. Op de daken komen ongeveer 500 zonnepanelen. Voor de 
verwarming werd gekozen voor een realistische oplossing met een hybridesysteem bestaande 
uit lucht/water-warmtepompen en een condenserende gasketel.

De investering wordt geraamd op 5.630.000 euro inclusief btw, de werken zullen 18 maanden in 
beslag nemen en starten in mei 2022. Ook in deze moeilijke tijden laten we onze investeringen 
dus niet stilvallen.
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WERKEN 
BEGRAAFPLAATS  
SINT-JOB-IN-‘T-GOOR

De gemeentelijke technische dienst plaatste 
afgelopen jaren luifels op de begraafplaatsen 
van Brecht en Sint-Lenaarts. Deze doen dienst 
als overdekte afscheidsruimte. Zo kunnen 
familieleden bij slecht weer op een mooie manier 
afscheid nemen van hun dierbare.  

Half mei startte aannemer Matthysen bv op 
de begraafplaats in Sint-Job-in-‘t-Goor met de 
afbraakwerken van het bestaand mortuarium en 
de plaatsing van een nieuwe berging met luifel 
en openbaar mindervalide toilet. Deze werken 
zullen ongeveer tot eind augustus 2020 duren.

De begraafplaats is tijdens de werken enkel 
toegankelijk via de zij-ingang langs  
de Kerkhofstraat.

INFO Dienst infrastructuur, Van Pulstraat 15,  
03 660 17 20, iris.segers@brecht.be

INFO FOD Financiën op 02 572 57 57 (elke werkdag van  
08.30 tot 17.00 uur).

Invullen belastingbrief
Om jouw veiligheid te garanderen in de huidige 
context van het coronavirus zijn alle sessies (ook die 
in Brecht) voor hulp bij het invullen van de aangiften 
geannuleerd, zowel in de kantoren van de FOD 
Financiën als in de gemeenten.

In de maand juni kan je jouw aangifte nog telefonisch 
laten invullen door de experten van de FOD 
Financiën.

Werkwijze

• Bel naar het nummer dat op de envelop van jouw 
aangifte staat zodra je die ontvangt.

• Je krijgt een afspraak om jouw aangifte te laten 
invullen per telefoon.

• Na het invullen per telefoon, ontvang je per post 
een document met de meegedeelde gegevens. Je 
moet dat document ondertekenen en terugsturen. 
Je zult de indiening van jouw aangifte ook kunnen 
afronden via Tax-on-web (MyMinfin).

eBox

Ontvang jouw documenten van de FOD Financiën 
digitaal via de eBox. Maak het jezelf gemakkelijk en 
ontvang jouw documenten van de FOD Financiën 
digitaal via de eBox, de digitale en beveiligde 
‘brievenbus’ van de overheid. Activeer jouw eBox op 
doemaardigitaal.be. Je krijgt dan een melding (bv. een 
e-mail) zodra er een nieuw document beschikbaar is. 
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Dag van de buren
Dit jaar geen dag van de buren zoals we dat 
gewoon zijn, verras je buren wel met een 
leuk (digitaal) of ingekleurd kaartje. Meer 
info op www.brecht.be/dagvandeburen.
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Sociale medische en 
pedagogische toelage 2020 
 
Gemeente Brecht voorziet jaarlijks een toelage van 
210 euro voor volwassenen (medische) en kinderen 
(pedagogische) met een handicap.

Sociale medische toelage

Je hebt recht op deze toelage als je minstens 21 jaar 
bent, woonachtig in Brecht en één van onderstaande 
tegemoetkomingen kan bewijzen aan de hand van een 
betaalbewijs (situatie op 1 januari 2020):

Ben je sinds 1 januari 2020 op pensioen, en 
ontvang je geen invaliditeitsuitkering meer, dan 
vervalt ook je recht op de medische toelage.

 

• recht hebben op de inkomensvervangende 
tegemoetkoming of de integratietegemoetkoming 
(IVT of IT) van het FOD;

• recht hebben op het zorgbudget voor ouderen 
met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming 
hulp aan bejaarden – THAB) van de Vlaamse 
Sociale Bescherming (minstens 7 punten voor de 
vermindering van zelfredzaamheid);

• minstens 66% werkongeschikt verklaard zijn en 
van een uitkering genieten in het kader van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering en dit gedurende 
minstens 1 jaar;

• minstens 66% werkongeschikt verklaard zijn en van 
een uitkering genieten in het kader van de wetgeving 

op het fonds van arbeidsongevallen of het fonds van 
beroepsziekten.

Voor alle bovenstaande tegemoetkomingen moet een 
betaalbewijs voorgelegd worden van 2020. 
 
Sociale pedagogische toelage

Deze toelage voor kinderen wordt verleend aan de 
ouder(s) of voogd die instaan voor de verzorging en de 
opvoeding van het kind. Het kind moet jonger zijn dan 21 
jaar en in Brecht wonen. Als bewijs wordt een kopie van de 
beslissing van het kinderbijslagfonds (Groeipakket) of de 
FOD Sociale Zekerheid gevraagd.

De toelage kan aangevraagd worden tot 15 juni 2020 en 
wordt uitbetaald in juli en augustus. Je kan de toelage 
ook nog aanvragen tot 1 december 2020 (uitbetaling 
in januari 2021). Het aanvraagformulier vind je op de 
website van Brecht (www.brecht.be > leven > personen 
met een beperking). 
 
Personen met een attest van handicap (+ 21 jaar) 
van onbepaalde duur moeten in 2020 geen aanvraag 
indienen. Aan de hand van de uitbetalingen van 2019, 
zullen zij automatisch de toelage ontvangen. 
Echter, ben je op pensioen sinds 2019, verkocht je 
een eigendom of deed je een schenking dan heb je 
mogelijks geen recht meer op de sociale medische 
toelage. We vragen je dan ook om eerlijkheidshalve 
melding te maken van de wijziging in jouw dossier. 
Ontving je de toelage nog niet eerder (je bent 
bijvoorbeeld nieuw in onze gemeente), en bezit je 
een attest van onbepaalde duur van handicap en een 
uitkering of tegemoetkoming, informeer je dan bij  
de welzijnscampus.

CORONA:

we vragen om de 
toelage digitaal 
te bezorgen of te 
deponeren in de 
brievenbus van de 
welzijnscampus 
in Brecht of het 
administratief 
centrum in  
Sint-Job-In-‘t-Goor.

INFO dienst welzijn, welzijnscampus Sociaal Huis, Gasthuisstraat 11 of kris.vandijck@brecht.be
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7
INSCHRIJVEN MUZIEKACADEMIE

Vanaf dinsdag 2 juni kan je online inschrijven voor de muziekacademie in Brecht en Sint-Job-in-‘t-Goor 
schooljaar 2020-2021!

We bieden voor alle leeftijden vanaf 6 jaar muzieklessen aan. Je vindt alle info en de link naar het 
inschrijfplatform op www.academiemerksem.be

CULTUURSEIZOEN 
BRECHT 20-21
Binnenkort valt de nieuwe cultuurbrochure in je 
brievenbus. Aangezien het voorjaar niet helemaal 
verliep zoals we gewoon zijn, zal dat bij het nieuwe 
cultuurseizoen ook niet het geval zijn. Dit jaar geen 
traditionele ticketverkoop in juni, die volgt later, wel 
een brochure om alvast naar het najaar uit te kijken. 
Hou dus vooral je brievenbus en digitale kanalen 
in de gaten voor meer info! Een klein tipje van de 
sluier? We ontvangen volgend seizoen alvast Bent 
Van Looy, Stijn Van de Voorde, Senne Guns, Dimitri 
Leue en nog vele anderen. Een eigen sopje leren 
maken? Een floral hoop? Sterrenkijken samen met 
de (klein)kinderen? Ook daarvoor zit je in ’20-’21 
goed bij onze gemeentelijke programmatie.

Opleiding  
in de kijker
Je volgt twee uur per week 
muziekatelier op maandag 
van 18.30 tot 20.30 uur en 
één uur instrumentles (dag 
en uur af te spreken met je 
instrumentleerkracht).

Muziekatelier is een echte 
doe-les. Alle bouwstenen die 
belangrijk zijn in je muzikale 
ontwikkeling komen aan bod: 
zingen, metrum en ritme, 
melodie, gehoorvorming, 
leesvaardigheid en muzikaliteit.

www.academiemerksem.be

“Toen de kinderen met muziekschool startten, 
begon het ook bij mij te kriebelen.”  
(Nele, 40)

“Op een leuke en ludieke wijze wegwijs gemaakt  
worden met noten, ritmes en melodieën is top.“ 
(Koen, 39)

“Zelfs op latere leeftijd zeker en vast 
een goede aanrader.” 
(Lode, 63)

“Je krijgt er een fijne vriendengroep bij.” 
(Linda, 50)

“Door het enthousiasme van juf Annelies blijft 
het interessant.” 
(Gunther, 40)

“Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad.” 
(Lise, 25)

Leer muziek spelen in Sint-Job! 
15+ jaar

Schooljaar 2020-2021 
Maandag 18u30 - 20u30 

Kerklei 2, Sint-Job
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GEMEENTE BRECHT STARTTE 
MET PREVENTIEVE BESTRIJDING 
EIKENPROCESSIERUPS
Om te voorkomen dat de eikenprocessierups dit jaar opnieuw overlast 
geeft, startte de gemeente in mei met de preventieve bestrijding van de 
eikenprocessierups op openbaar domein. Door vroegtijdige bestrijding kan 
een plaag worden voorkomen. Hierbij spuiten we een bestrijdingsmiddel in 
de toppen van eikenbomen waar de jonge rupsen zich bevinden. Zo wordt 
voorkomen dat de rupsen opgroeien en de gevreesde brandharen krijgen.

Preventieve bestrijding in mei
De bestrijding van de rupsen wordt in onze gemeente 
uitbesteed. De eitjes en de jonge rupsen zitten hoog in 
de boomkronen, en daarom wordt het bestrijdingsmiddel 
met een boomnevelspuit in de kronen gespoten. 
De bestrijding wordt uitgevoerd op plekken waar de 
afgelopen jaren veel overlast was. Tijdens de bestrijding 
van de eikenprocessierups houdt de gemeente uiteraard 
rekening met de coronamaatregelen.

Vervolg bestrijding in juni en juli
We blijven de eiken controleren. In bomen waar toch 
volwassen eikenprocessierupsen verschijnen, wordt 
de zogenaamde curatieve bestrijding toegepast. 
Dan worden rupsen en nesten op een veilige manier 
weggezogen of weggebrand. Om niet in aanraking met 
de brandharen te komen, raden we je ten stelligste af om 
zelf de nesten te verwijderen.

Beheer van de bermen
We passen op verschillende plaatsen ook het beheer 
van de bermen aan. Dit om de natuurlijke vijanden van 
de rups zoals de sluipwesp en sluipvlieg aan te trekken. 
Een combinatie van verschillende bestrijdingstechnieken 
werd ons aangeraden door de provincie Antwerpen.

Samenwerking Provincie Antwerpen
De provincie Antwerpen coördineert de bestrijding 
van de eikenprocessierups op de meest ecologische, 
mensvriendelijke en milieuvriendelijke manier.

Op https://processierups.nu/veelgestelde-vragen vind 
je een antwoord op enkele veel gestelde vragen over de 
eikenprocessierups.

Melden
Merk jij een nest op op openbaar domein, langs een 
gewestweg of langs het jaagpad? Geef dit dan door aan:

• Op het openbaar domein: groendienst,  
03 660 17 20, groendienst@brecht.be

• Langs een gewestweg: wegen Antwerpen – 
district Brecht, 03 330 12 60, wegen.antwerpen.
districtbrecht@mow.vlaanderen.be

• Langs het jaagpad: De Vlaamse Waterweg,  
011 24 40 83

Heb jij op je privéterrein een nest? Contacteer dan 
zelf een bestrijdingsfirma en probeer het nest niet 
zelf te verwijderen.
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Hoe maak je een  
restaurant voor bijen?

Wil je dat bijen echt kunnen genieten van je tuin? Bied ze 
dan een volwaardig menu aan. Bijen hebben vooral een 
samenspel van bloeiende kruiden, struiken en bomen 
nodig. Een bloemenmengsel inzaaien is een lekker 

voorgerechtje of dessert voor bijen. Bomen, struiken en 
vaste planten vormen de hoofdschotel die hen voorziet 
van voldoende nectar en stuifmeel. Zo wordt een 
vierkante meter bloemen een paar kubieke meter planten 
mét bloemen. Kies voor bomen en heesters die goed zijn 
voor bijen, want die leveren jarenlang voedsel.

Van 31 mei tot 7 juni is het ‘week van de bij’.  
Lees hierover meer op www.weekvandebij.be
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