
 
              burgers met  
een  voor Brecht! 
2019 is de start van een nieuwe legislatuur met een nieuw 
gemeentebestuur. Het betekent ook een nieuwe start voor onze 
adviesraden. En voor die raden zoeken we enthousiaste burgers om 
het bestuur te adviseren. Een ver-van-mijn-bedshow? Helemaal 
niet! Een veilige schoolomgeving, een goede sportinfrastructuur, een 
klimaatbewuste gemeente, een toegankelijk cultureel aanbod, een 
interessant informatieblad, een nieuw speelterrein of petanquebaan,… 
Allemaal zaken waarover je jouw mening kan geven en ons bestuur kan 
adviseren! Laat dus jouw stem horen en maak van onze gemeente een 
nog mooiere plek om te wonen.

Lokale adviesraden en beheersorganen spelen een belangrijke rol 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. In Brecht zijn er 
raden actief op volgende domeinen:
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GEMACHTIGD  
OPZICHTER  
GEZOCHT
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 dringend een 
gemachtigd opzichter voor het kruispunt 
Dorpsstraat/Kerkstraat in Sint-Lenaarts en 
in Brecht voor het kruispunt Lessiusstraat/
Vaartstraat. Je bepaalt zelf welke dagen voor 
jou passen.

Het gemeentebestuur biedt jou een 
vergoeding, een korte opleiding door de 
politie, een volledige uitrusting  en een 
degelijke verzekering.

 

• cultuur
• gemeenschapscentrum
• bibliotheek
• jeugd
• communicatie 
• landbouw
• kinderopvang
• ruimtelijke ordening
• ontwikkelingssamenwerking

• welzijn en gezondheid
• ouderen
• sport
• verkeer
• milieu
• erfgoed
• toerisme
• lokale economie

Wil je inspraak hebben in het beleid van de gemeente?
Schrijf je dan in voor één van de raden! Want samen
kunnen we het beleid nog beter afstemmen op de noden
van elke Brechtenaar. Wij kijken al uit naar jullie mening!

INFO onthaal gemeentehuis, gemeentepark 1, 03 660 25 50 of 
gemeente@brecht.be 

INFO Dienst integrale veiligheid en mobiliteit, 
Kristine Van Bavel, 03 660 25 58  
of kristine.vanbavel@brecht.be. 

Gezocht 
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Op reis?  
Vraag je Kids-ID en 
reispas op tijd aan
Ga je deze zomer op reis? Controleer nu al de geldigheidsdatum 
van je identiteits- en reisdocumenten. Voor sommige landen 
moeten deze documenten nog 3 of 6 maanden geldig zijn vanaf de 
datum van inreis!

Kids-ID
Kinderen jonger dan 12 jaar hebben een kids-ID nodig om te reizen 
binnen Europa. Vraag deze kaart tijdig aan want de leveringstermijn 
kan oplopen tot 3 weken. De aanvraag moet gebeuren door één van 
de ouders in aanwezigheid van je kind. Breng een recente pasfoto in 
kleur met witte achtergrond mee. 

Reispas
Voor een reis buiten de Europese Unie heb je voor jezelf en voor je 
kinderen misschien een reispas nodig. Vraag deze minstens twee 
weken op voorhand aan. Tot de leeftijd van 18 jaar moet het kind 
samen met één van de ouders aanwezig zijn. Breng een recente 
pasfoto in kleur met lichte effen achtergrond mee en eventueel je 
oude reispas. Op de foto moet je recht vooruit kijken, met gesloten 
mond en neutrale gelaatsuitdrukking. Als je een bril draagt, moeten 
je ogen volledig zichtbaar zijn. 

Ouderlijke toestemming
Als een minderjarige zonder de ouders naar het buitenland reist, 
is het raadzaam om een ouderlijke toestemming mee te geven. 
Dit formulier is te verkrijgen bij de dienst burgerzaken of kan je 
downloaden van onze website www.brecht.be. Het ingevulde 
formulier laat je dan wettigen op de dienst burgerzaken. Hiervoor 
hoef je geen afspraak te maken. 

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

Opgelet: voor de aanvraag van deze documenten maak je een 
afspraak op www.brecht.be of via 0800 3 2960. 

NIEUW 
VOORLOPIG 
RIJBEWIJS M12

Vanaf 1 februari 2019 wordt er een 
nieuw voorlopig rijbewijs ingevoerd 
voor het besturen van een auto. 
Dit kan aangevraagd worden door 
kandidaten waarvan het voorlopig 
rijbewijs is verlopen én die geen  
3 jaar willen wachten om een nieuw 
voorlopig rijbewijs M36 of M18 aan 
te vragen. Het nieuwe voorlopig 
rijbewijs heeft een geldigheid van  
12 maanden. Je kan dus een extra 
jaar oefenen vooraleer je het 
praktische examen aflegt.

Voorwaarden:

• De aanvrager is houder  
geweest van een voorlopig 
rijbewijs M36 of M18 waarvan 
de geldigheidsduur nog geen  
3 jaar verstreken is;

• het theoretisch examen is nog 
geldig of opnieuw afleggen;

• de kandidaat volgt minimaal 
6 uren rijles bij een erkende 
rijschool na het verlopen van het 
voorlopig rijbewijs M36 of M18;

• één of twee begeleiders met 
begeleidersattest verplicht te 
vermelden.

INFO Dienst burgerzaken gemeentehuis Brecht, 03 660 25 87  
of dienst burgerzaken Sint-Job-in-‘t-Goor, 03 636 00 44,  
www.diplomatie.belgium.be of www.ibz.rrn.fgov.be (rubriek identiteitsdocumenten)

INFO Dienst burgerzaken, 03 660 25 87, 
www.brecht.be (voorlopig rijbewijs),  
mijnrijbewijsB.be (examen theorie)
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Neem jij als 
handelaar 
deel aan de 
UNIZO-actie 
JUNISTEMPELS?
Al enkele jaren organiseert 
UNIZO Brecht een stempelactie 
in juni waarbij deelnemers een 
aantal mysterieboxen en flessen 
champagne konden winnen. Dit jaar 
steekt UNIZO de JUNISTEMPEL-
actie in een nieuw jasje. De 
3 deelgemeenten Brecht (en 
Overbroek), Sint-Job-in-‘t-Goor 
en Sint Lenaarts werken hiervoor 
samen. De stempelactie loopt 
van 1 tot 30 juni, de deelnemende 
handelaars kan je herkennen aan een 
duidelijke affiche. 

Dankzij steun van de gemeente 
Brecht kan UNIZO de actie ecologisch 
maken. Deze junistempels vervangen 
de actie 'Met gerinkel naar de winkel': 
klanten die te voet of met de fiets 
komen, krijgen een dubbele stempel. 
Naast bovenstaande prijzen kan 
iemand een elektrische fiets winnen!

Wil je als handelaar deelnemen aan 
de actie JUNISTEMPELS?  
Neem contact op met Unizo Brecht:  
feestzaal.molenhof@telenet.be.

GEMEENTE BRECHT ZOEKT 
ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ER 
ONDERSTEUNING VAKANTIEAANBOD

Het gemeentebestuur van Brecht werft aan (M/V): een voltijdse 
contractuele administratieve medewerk(st)er (C1-3) voor de 
administratieve ondersteuning van het vakantieaanbod en de 
speelpleinwerking van de dienst vrije tijd van 24 juni (in overleg 
uit te stellen tot maximum 28 juni) tot en met 30 augustus 2019.

Je profiel:
• je kan vlot overweg met office programma’s (Word, Excel, …);

• je kan zeer goed zelfstandig werken, hebt zin voor initiatief 
en denkt probleemoplossend;

• je bent sterk in omgang met kinderen en ouders;

• je bent flexibel en wil occasioneel ’s avonds werken.

Je functie: 
Je biedt ondersteuning bij de administratieve voorbereiding van 
het vakantieaanbod en de speelpleinwerking van de dienst vrije 
tijd (bv. aankoop materialen, vastleggen busuitstappen, contracten 
monitoren, inschrijvingen, draaiboeken opstellen,…). Bovendien 
ondersteun je de uitwerking en opstart van de activiteiten en 
uitstappen van de vrijetijdsdiensten tijdens de zomervakantie.
 
Aanwervingsvoorwaarden:
• houder/houdster zijn van een diploma van hoger secundair 

onderwijs of gelijkwaardig;

• houder/houdster zijn van een rijbewijs B;

• je slaagt in een beperkte selectieprocedure/sollicitatie-
gesprek die zal plaatsvinden op woensdagmiddag of -avond 
27 maart 2019 in gc Jan vander Noot  
(Mudaeusstraat 9, Brecht).

Solliciteren
Bezorg je cv en kopie van je diploma en rijbewijs B per mail 
aan sollicitaties@brecht.be of per post aan het college van 
burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1, 2960 Brecht 
en dit uiterlijk op 12 maart 2019 om 12.00 uur. Een uittreksel 
uit het strafregister (model 596.2) moet uiterlijk de dag van de 
selectieproef aan de personeelsdienst bezorgd worden. Indien 
er meer dan 8 kandidaten zijn, wordt er een eerste selectie 
uitgevoerd op basis van het cv.

 INFO Personeelsdienst, Vera De Ceulaer of Caroline Van Dievoort, 03 317 17 72 
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Dat kan op paasmaandag 22 april 
Het thema van de Brechtse hoogdag 
‘PAASMAANDAG’ is dit jaar ‘Brecht terug in de 
tijd’. Het belooft een enorm succes te worden! 
Daarover verneem je weldra meer. UNIZO Brecht 
is nog op zoek naar oude ambachten, machines, 
materialen,… kortom: alles wat met het verleden te maken heeft. Kan 
jij met iets naar buiten komen of ken je iemand die hen hieraan kan 
helpen? Neem dan contact op met UNIZO!

Ook wordt er gerommeld op Paasmaandag. Wil je op de rommelmarkt 
staan? Schrijf je dan in bij Unizo Brecht.

INFO UNIZO Brecht, christine_vr@telenet.be

INFO Woonloket, welzijnscampus Sociaal Huis,  
Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20

Zet jij je zaak, vereniging, hobby,... graag 

in de kijker?
ZITDAGEN  
FEDERALE  
PENSIOENDIENST 
De zitdagen van de Federale 
Pensioendienst vinden 
plaats in de welzijnscampus 
(ingang woonzorgcentrum 
Sint-Maria) op volgende 
dinsdagen: 12 maart - 14 
mei - 9 juli 2019. Van 09.00 
tot 11.00 uur kan je zonder 
afspraak gebruik maken van 
deze zitdagen voor informatie 
over je pensioen..

INFOAVOND  
“Huurwoningen winnen aan kwaliteit!”

De gemeente vindt een kwaliteitsvol woningpatrimonium 
van groot belang. We stimuleren de verhuurders om een 
conformiteitsattest aan te vragen.

Een conformiteitsattest wordt verplicht voor alle 
huurwoningen! 
Het conformiteitsattest 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 conformiteitsattest 
vermeldt ook de woningbezetting: het aantal 
personen dat maximaal in de woning mag wonen. De 
gemeente heeft in 2018 beslist om een, 'verordening 
conformiteitsattesten', in te voeren. Vanaf 2019 gaat 
de, 'verordening C', in werking. Met de verordening 
wenst de gemeente (gefaseerd) alle huurwoningen 
te screenen, beginnend met de oudste woningen. Bij 
elke nieuwe inhuring, zal de eigenaar een uitnodiging 
ontvangen om een CA aan te vragen.

Een conformiteitsattest aanvragen 
Het conformiteitsattest kan door de verhuurder 
aangevraagd worden voor elke huurwoning. Je maakt 
hiervoor een afspraak bij het gemeentelijk woonloket.  

Na de aanvraag volgt een onderzoek ter plaatse. Tijdens 
het onderzoek wordt nagegaan of de woning voldoet 
aan minimale normen van de Vlaamse wooncode. 
Hierbij wordt de conformiteit van de woning nagegaan.

Zo worden de buiten- en binnenkant van de woning 
bekeken. Buigt het dak door? Zijn er scheuren in 
de muur? Is dubbel glas aanwezig (verplicht vanaf 
2020)? Is de elektrische installatie gekeurd? Zijn open 
gastoestellen voldoende verlucht? Zijn de sanitaire 
functies in orde? Zijn trappen veilig? …

Ook wordt de aanwezigheid van rookmelders gecheckt. 
Zijn deze er niet, dan wordt er geen conformiteitsattest 
afgeleverd.

Als de woning aan één van deze punten niet voldoet, 
worden er strafpunten gegeven op het technisch verslag. 
Wanneer de woning minder dan 15 punten heeft, wordt 
het conformiteitsattest afgeleverd door de burgemeester. 

Infoavond 
Op 26 maart 2019 om 19.30 uur organiseren de 
gemeenten Wuustwezel, Essen, Brecht en Brasschaat 
een infoavond. Meer info zie UiT- kalender blz. 7.



5

IN BRECHT
Klassieke Hatha Yoga

Tijdens yoga lever je inspanning om te 
ontspannen. Hatha betekent ‘opzettelijk’ 
of ‘krachtig’. Hatha yoga verwijst dan 
ook naar een reeks houdingen die 
vooral gericht zijn op de rug, spieren en 
de ingewanden.

DATUM  Start di. 05/03 of wo. 06/03
UUR  di. van 18.30 tot 20.00 uur  
en van 20.30 tot 22.00 uur 
wo. van 18:30 tot 20.00 uur  
en van 20.30 tot 22.00 uur
PRIJS  € 10,00 per les  
of € 85,00 (10-beurtenkaart)
LOCATIE  School De Brug, Brugstraat 83
CONTACT  Sahya yoga, 0477 76 08 32,  
www.sahya.be

Voorlezen bib
In de bibliotheek van Brecht en Sint-Job-
in-'t-Goor worden toffe, spannende en 
grappige verhalen voorgelezen. Telkens 
kan je meedoen aan een leuke activiteit 
die bij het thema past. Mama's, papa's, 
oma's, opa's, ... zijn welkom om mee te 
luisteren of kunnen snuisteren in alles 
wat de bib te bieden heeft.

DATUM  wo. 06/03 en wo. 20/03
UUR  van 14.00 tot 15.00 uur
LOCATIE  Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9 
of bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, Kerklei 2
CONTACT  Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80, 
info@bibliotheekbrecht.be

Caterstocht
Tocht vernoemd naar de familie de 
Caters, een belangrijke familie in 
de geschiedenis van Sint-Job-in-'t-
Goor. Wandelen in een bosrijke en 
rustgevende omgeving. Verzorgde 
rustposten. Afstanden kan je kiezen: 4, 
7, 11, 14, 18, 22, 25 of 30 km.

DATUM  za. 09/03/19
UUR  van 08.00 tot 15.00 uur
PRIJS  € 1,50
LOCATIE  BUSO Kristus Koning, Bethanienlei 5
CONTACT  St.-Michielstappers Brecht  
0494 82 49 36, theuns.rudi@gmail.com of 
www.st-michielstappers.eu

Toneel: Bezoekuur
Twee mannen, twee ziekenhuiskamers. 
En ze heten allebei T. Smit! Dat zou 
kunnen leiden tot allerlei verwarringen 
en ja hoor, dat doet het ook. Gooi 
er nog een schoonmoeder, ex, een 
onervaren arts en een verpleegster bij 
die alles al gezien heeft en 'Bezoekuur' 
staat garant voor een avond vol 
verwarringen en (bijna) ziekmakende 
ontwikkelingen.

DATUM  za. 09/03, zo. 10/03, vr. 15/03  
en za. 16/03
UUR  vr. en za. van 20.00 tot 22.00 uur
zo. van 14.00 tot 16.00 uur
PRIJS  € 8,00
LOCATIE Feestzaal De Eikel, Oude Veldstraat 4
CONTACT  Toneelkring De Zonnedauw,  
facebook.com/De.Zonnedauw

Pannenkoekendag 
Pannenkoekendag ten voordele voor 
Samana Sint-Lenaarts.

DATUM  zo. 10/03/19
UUR  van 13.00 tot 18.00 uur
LOCATIE  Kerk Klein Veerle, Klein Veerle 82
CONTACT  Samana Sint-Lenaarts

Op zoek naar de waterdraak 
Het natuurgebied De Kooldries 
herbergt de vier in Vlaanderen 
voorkomende soorten salamanders, 
maar we hopen vooral de kam-
salamander te zien. Deze waterdraak is 
met zijn 18 cm onze grootste soort.

DATUM  zo. 10/03/19
UUR  van 14.00 tot 17.00 uur
LOCATIE  Vertrek Boudewijnlaan
CONTACT  Natuurpunt Voorkempen,  
0473 40 35 82 of bart.hellemans@skynet.be

Start to run gevorderde  
5-10 km 

Klaar voor een grotere uitdaging? In 
10 lessen word je door een ervaren 
lesgever begeleid om jouw conditie 
nog beter te maken en de jogafstand 
te vergroten. Na 10 weken ben je klaar 
voor de Stratenloop!

DATUM  van 14/03 tot 23/05
UUR  do. van 20.00 tot 21.00 uur
PRIJS  € 30,00 (vooraf inschrijven)
LOCATIE  BUSO Kristus Koning, Bethanienlei 5
CONTACT  Sportdienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.sportiefbrecht.be

 

 
Start to run  

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

UUR  di. van 20.00 tot 21.00 uur
PRIJS  € 30,00 (vooraf inschrijven)
LOCATIE  Gemeentepark
CONTACT  Sportdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.sportiefbrecht.be

12-03 
tot

21-05
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IN BRECHT
Internet & e-mail

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

DATUM  van 15/03 tot 12/04
UUR  vr. van 09.15 tot 12.00 uur
PRIJS  € 25,00
LOCATIE  ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00, 
stijnvrints@ocmwbrecht.be

I Love Sint-Job / I Love Retro
Chiro Sint-Job organiseert I Love Sint-
Job op vrijdag. Wat kan je verwachten: 
vette schijven, bier, cocktails, 
hamburgers... Op zaterdag organiseert 
chiro Sint-Job een I Love Retro Party 
met de beste hits uit de jaren 70-80-90.

DATUM  vr. 15/03 en za. 16/03
UUR  om 20.00 uur
PRIJS  € 5,00 (vvk) of € 7,00 (inkom)
LOCATIE  Tent, Max Wildiersplein
CONTACT  Chiro Sint-Job, http://ilovesintjob.be

'de Caterspad' met gids
Wist je dat het eerste vliegveld met 
bijbehorende vliegschool 'Aviator' in 
Sint-Job-in-'t-Goor lag? Ontdek de 
juiste locatie en laat je meevoeren naar 
spannende tijden waarin de familie de 
Caters de hoofdrol speelde.

DATUM  za. 16/03/19
UUR  om 14.00 uur
PRIJS  € 1,00 (vooraf inschrijven)
LOCATIE  parking Keysershoeve,  
De Vraagstraat
 CONTACT  Toerisme Brecht, 03 660 28 30 of 
toerisme@brecht.be

Tweedehandsbeurs baby-  
en kinderspulletjes

Verkoop van tweedehands kinderkleding 
tot 14 jaar, babyuitzet-artikelen, 
speelgoed, fietsen, ... In samenwerking 
met Femma afdeling Brecht.

DATUM  zo. 17/03/19
UUR  van 12.00 tot 15.00 uur
LOCATIE  gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Gezinsbond Brecht/Sint-Lenaarts, 
0474 64 86 30 of oomslind@scarlet.be

Lezing 'Als kleine kinderen 
groot worden'

Heb je kinderen tussen de 10 en de 
15 jaar, die nog geen tabak, alcohol of 
drugs gebruiken of er net mee beginnen 
experimenteren? Dan is deze vorming 
iets voor jou. Hoe kan je je kind 
verstandig leren omgaan met alcohol? 
Hoe kan je voorkomen dat je kind tabak 
of drugs gaat gebruiken? Ook al ervaar 
je dat niet altijd zo, als ouder heb je heel 
wat in huis om je tieners helpen gezonde 
keuzes te maken. Erover praten en 
grenzen stellen, is de basis. Er kunnen 15 
personen deelnemen aan deze vorming. 
Het is een reeks van 2 avonden waarbij 
je op beiden wordt verwacht. Begeleiding: 
Tinne Wilmssen, opvoedingswinkel.

DATUM  ma. 18/03/19 en ma. 01/04/19
UUR  van 19.30 tot 21.30 uur
LOCATIE  gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Opvoedingswinkel Zoersel,  
03 270 06 73 of huiszoersel@olo.be

Spierkracht voor senioren
Het belang van krachttraining om op 
latere leeftijd goed te functioneren is 
wetenschappelijk voldoende ondersteund. 
Met heel eenvoudige en leuke oefeningen 
wordt (opnieuw) aan de spieren gewerkt. 
De lessen worden gegeven door een 
ervaren en enthousiaste begeleider.

DATUM  van 19/03 tot 11/05
UUR  di. van 14.00 tot 15.00 uur
PRIJS  € 15,00 (10 lessen)
LOCATIE  Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7
CONTACT  Sportdienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.sportiefbrecht.be

Fotokaart maken
Je hebt ze vast al eens in de bus 
gekregen, een postkaart met een foto en 
een persoonlijke boodschap. Je wil dit 
zelf ook, maar hoe begin je hier nu aan? 
In deze workshop leren we je stap voor 
stap je persoonlijke postkaart maken.

DATUM  van 19/03 tot 02/04
UUR  di. van 09.15 tot 12.00 uur
PRIJS  € 15,00 (3 lessen)
LOCATIE  ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  ldc De Lindeboom, 03 667 14 00, 
stijnvrints@ocmwbrecht.be

Naailessen
Begeleiding door een ervaren naaister. 
Vrije keuze van werkstuk.

DATUM  di. 19/03/19
UUR  di. van 19.30 tot 22.30 uur
PRIJS  € 60,00 (6 lessen)
LOCATIE  ldc De Lindeboom, Kerklei 18a
CONTACT  KVLV Sint-Job, kvlvstjob@telenet.be

 

 

Claudia Van Avermaet:  
Jouw gezondste lichaam ooit

Eindelijk werk maken van je goede 
voornemens voor het nieuwe jaar? 
Dan mag je deze lezing niet missen! 
Claudia Van Avermaet is yogado-
cente, voedingscoach, mindfulnes-
strainer én auteur van de boeken 
‘Power’, ‘Powerbody’, ‘Powerboost’ 
en ‘Mijn Powerplanner’. De zus van 
gouden medaillewinnaar Greg Van 
Avermaet is een vat vol energie.

UUR  om 20.15 uur
PRIJS  € 8,00 / € 6,00
LOCATIE   gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30, www.gcbrecht.be

20 
MAART

woensdag

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

DATUM  do. 21/03/19
UUR  van 17.30 tot 20.30 uur
LOCATIE  gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Rode Kruis Brecht
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Infoavond:  
Domo Voorkempen  
zoekt vrijwilligers

Ben jij iemand met een hart voor 
kinderen? Begaan met gezinnen die 
het moeilijker hebben? Dan ben jij 
de persoon die wij zoeken! Domo 
Voorkempen zoekt vrijwilligers die een 
kwetsbaar gezin willen ondersteunen 
op regelmatige basis. Dit in de regio’s 
Brecht, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en 
Zoersel. Tijdens deze ondersteuning kan 
je al jouw talenten inzetten! Zie jij jezelf 
als vrijwilliger aan de slag gaan, of ben je 
gewoon nieuwsgierig naar wat Domo is? 

DATUM  do. 21/03/19
UUR  van 19.00 tot 21.00 uur
LOCATIE  ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT  Domo Voorkempen,  
joyce.domosszz@hetopenpoortje.be  
of www.domovlaanderen.com

Wandeling  
'De lente kriebelt'

VMPA-natuurwandeling in de 
Vraagheide.

DATUM  zo. 24/03/19
UUR  om 14.00 uur
LOCATIE  Parking Kristus Koning, Kerklei
CONTACT  VMPA Brecht, info@vmpa-vzw.be

De geschiedenis van  
de speelkaart

Met een uitgebreide collectie 
speelkaarten en oude drukpersen, is 
het dan ook de moeite waard om het 
speelkaartenmuseum in Turnhout 
te bezoeken. Een combinatie van 
een kleine stadswandeling en een 
rondleiding in het museum onder 
begeleiding van een  gids, bezorgt ons 
een leerrijke en boeiende  namiddag.

DATUM  zo. 24/03/19
PRIJS  € 6,00 
LOCATIE  't Centrum, Dorpsstraat 73
CONTACT  Pasar Sint-Lenaerts, 03 313 04 63 
of stan_denis@hotmail.com 

Open uurtje
Kennismakingsmoment voor nieuwe 
kleuters en hun ouders.

DATUM  ma. 25/03/19
UUR  van 11.00 tot 12.00 uur
LOCATIE  Klavertje 3, Sint Willebrordusstraat 29
CONTACT  School Klavertje 3, 03 660 07 70 
of www.klavertjedrie.be

Infoavond “Huurwoningen 
winnen aan kwaliteit!”

De gemeente Brecht organiseert samen  
de gemeenten Wuustwezel, Essen 
en Brasschaat een infoavond rond 
huurwoningen (zie blz. 4)

DATUM  di. 26/03/19 
UUR  om 19.30 uur
LOCATIE  CC Kadans, Achter d'Hoven 15, 
Wuustwezel
CONTACT  Woonloket Brecht, 03 330 11 20

Open uurtje
Kennismakingsmoment voor nieuwe 
kleuters en hun ouders.

DATUM  di. 26/03/19
UUR  van 13.45 tot 14.45 uur
LOCATIE  De Zevensprong, Venusstraat 5
CONTACT  School De Zevensprong,  
03 660 07 70, www.de7sprong.be

Open uurtje
Je kan de werking van de klas en de 
school komen bekijken. Je mag met 
jouw kind een uurtje komen spelen in 
onze eerste kleuterklas.

DATUM  wo. 27/03/19
UUR  van 09.30 tot 10.30 uur
LOCATIE  In 't Groen, Leopoldstraat 15
CONTACT  School In 't Groen, 03 313 86 63, 
www.bs-intgroen.be

Gezellige avond:  
voor mensen met een  
handicap/beperking

Liever een gezellig babbeltje? Een 
spelletje spelen? Kleuren? Alles kan op 
onze gezellige avond.

DATUM  vr. 29/03/19
UUR  van 19.00 tot 23.00 uur
LOCATIE  Jeugdhuis Den Dijk, Houtstraat 4G
CONTACT  Jeugdhuis Den Dijk

Quiz van de Jeugdraad
Het is een algemene quiz voor jong en 
oud: alle thema's komen aan bod. Zin 
in een erg uitdagende quiz? Doe dan 
zeker mee! De beste ploegen krijgen 
leuke prijzen!

DATUM  vr. 29/03/19
UUR  van 19.30 tot 23.30 uur
PRIJS  € 10,00 (per ploeg)
LOCATIE  gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Jeugdraad Brecht,  
jeugdraadbrecht@gmail.com

Wijnproefavond
Sommelier/wijndocent Koen Daniëls 
maakt je wegwijs in het uitgebreide 
wijnaanbod van Oxfam Wereldwinkels. 
Je leert hoe je een wijn moet beoordelen 
en krijgt achtergrondinformatie over de 
7 geproefde wijnen, eerlijke wijnhandel, 
productietechnieken en onze partners 
uit het Zuiden.

DATUM  vr. 29/03/19
UUR  van 20.00 tot 23.00 uur
LOCATIE  Den Bijenkorf, Lochtenbergplein 3
CONTACT  Oxfam Wereldwinkel,  
0486 49 28 20

Tabletcafé
Heb je een tablet of smartphone en wil 
je graag wat tips en trucs uitwisselen 
met andere tabletgebruikers? Kom dan 
zeker de laatste vrijdag van de maand 
tussen mee swipen in het tabletcafé.

DATUM  vr. 29/03/19
UUR  van 10.00 tot 12.00 uur
LOCATIE  Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, 
Kerklei 2
CONTACT  Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 
of info@bibliotheekbrecht.be 
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Roefeldag
De Jeugdraad van Brecht pakt uit met geweldig leuk nieuws: ook dit jaar wordt 
de Roefeldag weer georganiseerd. Op zaterdag 4 mei 2019 mogen alle kinderen 
uit onze gemeente van eerste leerjaar tot en met zesde leerjaar zich volop 
komen uitleven. Een namiddag vol uitdagingen, spel, plezier en vrienden!

Het hele gebeuren zal plaatsvinden in het gemeentepark. Als afsluiter hebben 
we weer een spetterend optreden voorzien, exclusief voor de deelnemers: De 
Bende komt een feestje bouwen! Wie De Bende al aan het werk zag op het 
podium, weet dat Lisa Michels 
(K3 zoekt K3) & Joyce 
Beullens (Studio 100 TV) 
samen met hun muzikanten 
de zotste toeren uithalen 
om iedereen aan het zingen, 
dansen & springen te krijgen.

Een inschrijvingsbrief 
met meer info over hoe je 
kan inschrijven en andere 
praktische zaken volgt in 
maart via de lagere school.

DATUM  za. 04/05/19

Deadline UiT-kalender april: vrijdag 8 maart 2019

IN BRECHT
Infosessie Kandidaat  
onthaalouders

Heb jij een warm hart voor baby’s en 
peuters? Ben je sociaal en werk je graag 
thuis? Dan is onthaalouder worden 
zeker iets voor jou! Als onthaalouder 
vang je baby’s en peuters thuis op. Je 
kan ook kinderen van 3 tot 12 jaar 
buiten de schooluren opvangen. Heb je 
interesse? Dan ben je zeker welkom op 
deze infosessies.

DATUM  vr. 29/03/19
UUR  om 10.00 uur
LOCATIE  Regiokantoor Landelijke kinder-
opvang, Gemeenteplaats 5
CONTACT  Landelijke kinderopvang,  
070 24 60 41 of  
noorderkempen@landelijkekinderopvang.be

Après-ski party
Après-ski party met DJ Jenz, Double U 
en Dj Gertje.

DATUM  za. 30/03/19
UUR  van 20.00 tot 22.00 uur
LOCATIE  parking voetbal, Kraaienhorst
CONTACT  De Vrije Zwaaiers

Bosloop Brecht
Een loop met vrije start zonder 
eindrangschikking door en om de 
bossen van Brecht met als decor de 
prachtige Brechtse heide. Kom je ook 
jouw longen volpompen met frisse 
boslucht? Afstanden: 3, 6 of 12 km.

DATUM  zo. 31/03/19
UUR  Vrije start van 09.00 tot 12.00 uur
PRIJS  € 6,00 / € 7,00
LOCATIE  OC Clara Fey, Bethaniënlei 5
CONTACT  Jog4fun vzw,  
www.bosloopbrecht.be

 
 
 
 
 

Dag van de motorrijder31 
MAART
zondag

UUR  van 09.00 tot 17.00 uur

LOCATIE  Militair domein Brasschaat, 
Brechtsebaan 159-165
CONTACT  www.dagvandemotorrijder.be 

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), Campus Vesta en de politiezones 
Brasschaat en Voorkempen organiseren opnieuw de Dag van de Motorrijder. 
Enkele verkeersspecialisten delen met plezier hun tips & tricks. Aan de hand 
van een oefenparcours kun je testen of je de kennis, behendigheid en souples-
se van het motorrijden nog goed onder de knie hebt. Na een maandenlange 
‘winterslaap’ is zo’n praktische opfrissing niet overbodig. Zin in een uitdaging? 
Schrijf je dan nu gratis in op www.dagvandemotorrijder.be. De plaatsen zijn 
beperkt! Wie zich vóór 25 maart inschrijft, maakt bovendien kans op mooie 
prijzen! Zo zijn er 10 Ready to Ride motortrainingen t.w.v. € 99,00, 3 sets 
Michelin Road 5 en 1 EKO Motorwear waardebon t.w.v. € 1000,00 te winnen. 
Waar wacht je nog op?


