
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAJECT- 
CONTROLE  
TUSSEN 
BRECHT EN  
WUUSTWEZEL
Vanaf februari is er 
trajectcontrole op de 
Wuustwezelsteenweg/
Kampweg tussen het centrum 
van Brecht en van Wuustwezel. 
In Brecht staat al langere tijd 
een ANPR-camera ter hoogte 
van het rondpunt aan station 
Noorderkempen. Begin februari 
is er een tweede ANPR-
camera geplaatst ter hoogte 
van Kampweg nr. 86 en start 
er een testperiode. Wanneer 
die testresultaten goed zijn, zal 
de trajectcontrole ook echt in 
werking treden.

nieuwsbrief
maart 2018

jg 08

BRECHTSNIEUWS
tussendoor

Met de paas- en zomervakantie op komst, 
is het belangrijk te weten dat kinderen 
jonger dan 12 jaar een kids-ID nodig hebben 
als ze naar het buitenland vertrekken. 

De levertijd van een kids-ID is drie weken. Vraag de kaart dus tijdig aan in het 
gemeentehuis. Bij de aanvraag moet het kind zelf aanwezig zijn. Breng ook een 
recente pasfoto met witte achtergrond mee.

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. Meer info over reisdocumenten vind je op www.
diplomatie.belgium.be of www.ibz.rrn.fgov.be (rubriek identiteitsdocumenten).

Vraag je  
Kids-ID  
en reispas  
op tijd aan

INFO Dienst bevolking, Gemeentepark 1, 03 660 25 84 of  
dienst burgerzaken Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei 2, 03 636 00 44 
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IN MEMORIAM 
Eind 2017 moesten wij spijtig genoeg afscheid nemen 
van twee personeelsleden van de gemeente Brecht.  

Fietspaden 
Wuustwezelse-
steenweg worden 
gepimpt

Op de Wuustwezelsesteenweg tussen 
Brecht en Wuustwezel is er geen 
verlichting toegestaan op het fietspad. 
Toch kregen de gemeentebesturen van 
Brecht en Wuustwezel vaak signalen van 
fietsers dat het er te donker is. Om het de 
fietsers gemakkelijker te maken om hun weg 
te vinden in het donker, krijgen de onverlichte 
fietspaden weldra een witte randbelijning. 
De glasparels zorgen ervoor dat de markering 
oplicht wanneer de fietsverlichting erop 
schijnt. 

Bovendien verliet Katrien 
Van Herbruggen ons eind 
december. Zij was van 2004 
in dienst bij de gemeente 
Brecht en vanaf 2010 
afdelingshoofd van de dienst 
grondgebiedszaken. 

Mark Valgaeren was 
van 1996 in dienst bij 
het gemeentebestuur 
als arbeider-hovenier en 
overleed in november 
2017. 



 

2 nieuwe vacatures bij het 
gemeentebestuur
1 contractuele arbeid(st)er-stratenmaker (E1-3) – 38/38u  
(met aanleg van een werfreserve van één jaar):

Je staat samen met je collega’s in voor het onderhoud van de wegen, fiets- 
en voetpaden. Je hebt ervaring in het aanleggen of herstellen van wegen.

1 contractuele geschoolde arbeid(st)er-elektricien (D1-3) – 38/38u  
(met aanleg van een werfreserve van één jaar):  

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

• een diploma/getuigschrift van minimum 3 jaar secundair onderwijs (of 
gelijkwaardig)  in elektriciteit;

• een rijbewijs B;

• een brede vakkennis, je hebt verantwoordelijkheidszin, je kan goed 
zelfstandig werken en hebt oog voor veiligheid.

Voor deze twee vacatures geldt: indien zich meer dan 30 kandidaten 
inschrijven, worden preselecties gehouden.

De infobundels met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en 
aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen bij de personeelsdienst of via 
www.brecht.be.

De schriftelijke kandidaturen moeten - samen met een cv, een kopie van het 
gevraagde diploma en een recent uittreksel van je strafregister  - toekomen 
bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1, 2960 
Brecht en dit uiterlijk op 6 maart 2018 om 12.00 uur ‘s middags (of via 
e-mail naar sollicitaties@brecht.be).

INFO  Personeelsdienst, Gemeentepark 1, 2960 Brecht,  
03 317 17 72 - www.brecht.be.

 
ENTHOUSIASTE  
SPEELPLEIN-
ANIMATOREN 
 
Ben jij nog op zoek naar een leuke 
vakantiejob als animator? 
De jeugddienst is op zoek naar 
enthousiaste animatoren voor 
de speelpleinen tijdens de 
zomervakantie 2018.

Waarom je kandidaat stellen? 
Je werkt in vakantiesfeer, leert 
nieuwe mensen kennen, kan eens 
GOE spelen met een zotte bende 
kinderen, gratis deelnemen aan 
animatorenactiviteiten en  
 –uitstappen, een mooie vergoeding 
ontvangen en bovenal: genieten van 
een dagelijkse portie plezier!

Waar vind je ons?
Op het domein van OC Clara Fey, 
Bethaniënlei 5 in Sint-Job-in-‘t-Goor.

Interesse?!
Stuur dan vóór 31 maart een mailtje 
naar iris.dobbels@brecht.be of via 
de facebookgroep Animatoren JD 
Brecht!

 

DIENST GRONDGEBIEDSZAKEN 
GESLOTEN OP DONDERDAG 1 MAART
Opgelet: de volledige dienst grondgebiedszaken is uitzonderlijk gesloten 
op donderdag 1 maart. De collega’s zijn die dag in opleiding maar helpen 

je de rest van de week tijdens de openingsuren graag verder. 

NIET-BELGEN

INFO Jeugddienst Brecht,  
Gemeenteplaats 1, 03 660 28 30 of  
www.brecht.be/speelkriebels

Gezocht
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RUP WAARDEVOLLE DOMEINEN: 
OPENBAAR ONDERZOEK 
De gemeente Brecht huisvest een aantal waardevolle domeinen 
op haar grondgebied die gelegen zijn in parkgebied en agrarisch 
gebied. Het gaat over domein De Eester, het Verbrand Hof, 
domein De Sadeleer, het Steenbakkershuis, de pastorij in Sint-
Lenaarts en het gemeentepark van Brecht. Om het behoud 
van deze waardevolle domeinen op lange termijn te kunnen 
garanderen, heeft de gemeente het initiatief genomen om voor 
deze domeinen een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken 
waarin een visie is uitgewerkt voor elk van deze domeinen. Het 
college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt nu mee 
dat de gemeenteraad op 8 februari 2018 het ontwerp gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Waardevolle domeinen” 
voorlopig heeft vastgesteld.

Unieke waarden sites behouden
De voornaamste doelstelling van het RUP is het behoud van 
deze sites en hun unieke waarden. Door meer mogelijkheden 
te geven aan deze waardevolle domeinen, willen we het 
ontwikkelingspotentieel van de domeinen verruimen zodat ze ook 
op lange termijn behouden kunnen worden.

Openbaar onderzoek
Over dit RUP wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. 
Het RUP ligt van 2 maart 2018 t.e.m. 30 april 2018 ter inzage 
bij de dienst grondgebiedzaken in het gemeentehuis van Brecht. 
Het dossier kan ook geraadpleegd worden op  www.brecht.be/
bekendmakingen. De aan dit RUP gekoppelde screeningsnota en het 
besluit van de dienst MER kunnen geraadpleegd worden op  
www.mervlaanderen.be en in het gemeentehuis.

Je kan een bezwaar of advies 
overmaken. Deze moeten 
uiterlijk de laatste dag van het 
openbaar onderzoek tegen 
ontvangstbewijs worden 
afgegeven of aangetekend 
worden verzonden gericht 
aan: GECORO Brecht, 
Gemeentepark 1, 2960 
Brecht.

80 % KORTING  
VOOR VRIJETIJDS-
ACTIVITEITEN,  
IETS VOOR JOU?
Neem je graag deel aan een sportactiviteit, ga je 
ook wel eens naar een voorstelling kijken of wil 
je lid worden van een vereniging? Zeker! Maar 
alles heeft een prijs uiteraard. Om kinderen en 
volwassenen, wonende in onze gemeente, met 
een kleine portemonnee, te laten deelnemen 
aan het vrijetijdsaanbod, voorziet Brecht een 
korting van 80 % op het deelname- of lidgeld. 
Brecht doet een extra inspanning voor kinderen 
tot 18 jaar. Zij kunnen tot 200 euro per jaar 
korting krijgen. Volwassenen vanaf 19 jaar 
genieten van een terugbetaling tot 100 euro 
per jaar.

Welke personen komen in aanmerking? 
• gerechtigden op een verhoogde 

tegemoetkoming van de ziekte- en 
invaliditeitsuitkering;  

• gezinnen met een laag inkomen;

• personen met een schuldenlast of leden 
van welzijnsschakel De Kar, De Schakel 
of cliënten van O.C. Clara Fey. 

De korting wordt niet gegeven voor 
commerciële activiteiten, zoals een 
filmticket van Metropolis, een ticket 
voor Rock Werchter of een uitstap naar 
Plopsaland of Bobbejaanland. Ook (sport)
kleding, drank tijdens de activiteit en 
vestiairekosten worden niet in rekening 
gebracht. 

Je dient een aanvraag in via 
welzijnscampus Sociaal Huis, 
Gasthuisstraat 11, Brecht. De aanvraag 
gebeurt altijd met een betalingsbewijs 
(bankuittreksel, geschreven en 
gehandtekend bewijs van ontvangst, lid- 
of deelnamekaart,…). 

INFO welzijnscampus Sociaal Huis, 
Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20 of  
kris.vandijck@brecht.be

INFO  Dienst grondge-
biedszaken, Gemeentepark 1, 
03 660 25 50
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AkKOORd at the movies
Met 'AkKOORd at the movies' staat jongerenkoor 
AkKOORd voor het eerst samen met hun gloed-
nieuwe kinderkoor de AkKOORdjes op het podium.
waarbij bewegen en plezier centraal staat.

03 
MAART

zaterdag

UUR  van 20.00 tot 23.00 uur
PRIJS  € 10,00

LOCATIE Kerk Klein Veerle, Klein Veerle 95b
CONTACT  Kinder- en Jongerenkoor AkKOORd,  
0497 65 19 09 of www.jongerenkoorakkoord.be

ABC van de PC
In deze 5-delige computercursus 
op donderdagvoormiddag wordt 
stapsgewijs aangeleerd om met een 
computer te werken.

DATUM  van 01/03/18 tot 29/03/18
UUR van 09.00 tot 12.00 uur
PRIJS  € 25,00
LOCATIE welzijnscampus Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
hetsluisken@ocwmbrecht.be

Relaxatie
Via ontspanningsoefeningen 
word je meester of jezelf. 
Ademhalingsoefeningen, 
lichaamsoefeningen, mindfullness 
en relaxatietechnieken kunnen 
onze maalstroom van gedachten 
beïnvloeden. 

DATUM  van 01/03/18 tot 08/03/18
UUR van 14.00 tot 16.00 uur en 
van 20.00 tot 22.00 uur
LOCATIE welzijnscampus Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
hetsluisken@ocwmbrecht.be

Kaartavond
Kaartavond ten voordele van KVG-
Brecht.

DATUM vr. 02/03/18
UUR van 19.30 tot 23.30 uur
LOCATIE Lokaal Sint-Joris Gilde, Kerkstraat 1 A
CONTACT KVG Brecht,  
marcelvandyck@skynet.be of 0479 66 97 25

I Love Sint-Job & I Love Retro
I Love Sint-Job pakt dit jaar op vrijdag 
uit met Studio Brussel-icoon Gunther 
D. Op zaterdag passeren de beste hits 
uit de jaren 70-80-90 tijdens de I love 
Retro Party!

DATUM  vr. 02/03/18 & za. 03/03/18
UUR om 21.00 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE Max Wildiersplein
CONTACT Chiro Sint-Job-in-'t-Goor,  
www.ilovesintjob.be

30 jaar koor Psallite
Koor Psallite onder leiding van Carl 
Darquennes brengt een greep uit hun 
30 jarig repertorium, aangevuld met 
nieuwe liederen. Werner Meert zal het 
koor tijdens de concerten begeleiden 
op piano en orgel. Het koperensemble 
“Brassta Kwintet” maakt deze 
uitvoeringen compleet met een 
afwisselend repertoire.

DATUM za. 03/03/18 & zo. 04/03/18
UUR  za. om 20.00 uur en zo. om 14.30 uur
PRIJS  € 10,00
LOCATIE VBS Maria Middelares, Hogebaan 2
CONTACT  Koor Psallite, 03 636 25 43 of 
karel.darquennes@telenet.be

Tentoonstelling  
'Blijde zoektocht'

Brechtenaar Trix van Batenburg 
volgde verschillende richtingen en 
workshops aan de academie. Grafiek, 
multidisciplinair, model, zijde 
schilderen, aquarel,… manifesteren zich 
in schilderijen boordevol leven. 

DATUM 03-04-10-11-17-18-24-25/03/18
UUR  za. van 13.30 tot 18.00 uur
zo. van 11.00 tot 18.00 uur

LOCATIE De Bijl, Dorp 1-3, 2980 Zoersel
CONTACT Trix Van Batenburg, 
trixvanbatenburg@scarlet.be

Paninidag

KLJ Sint-Lenaarts organiseert een 
eetdag waar je heerlijke panini's en 
verse soep kan verkrijgen!

DATUM zo. 04/03/18
UUR van 11.00 tot 19.00 uur
LOCATIE KLJ Sint-Lenaarts, Houtstraat 4e
CONTACT KLJ Sint-Lenaarts

Voorlezen in de bib
In de bibliotheek van Brecht en Sint-Job-in-
't-Goor worden leuke en spannende verha-
len voorgelezen. Elke keer wordt er een toffe 
activiteit voorzien die bij het boek past.

DATUM wo. 07/03/18, wo. 21/03/18
UUR van 14.00 tot 15.00 uur
LOCATIE Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9, 
Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, Kerklei 2
CONTACT Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 
of info@bibliotheekbrecht.be

Yoga
Heb je behoefte aan meer rust en 
ontspanning in lichaam en geest? Voel je 
stress, druk, angsten en vermoeidheid? 
Lesgeefster Anne Vissers helpt je graag 
op weg om mee rust te vinden door yoga 
aan te bieden waarbij elke oefening, 
ongeacht je conditie, zijn effect heeft.

DATUM wo. 07-14-21-28/03/18
UUR van 18.30  tot 19.30 uur of van 19.45 tot 
20.45 uur
PRIJS  € 5,00 (per les), € 40,00 (10 lessen)
LOCATIE welzijnscampus Het Sluisken,
Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of  
bartneefs@ocmwbrecht.be
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Pas Zwanger
Je bent pas zwanger? Proficiat! 
Nieuwsgierig naar wat je te 
wachten staat? Tijdens de in-
foavond 'Pas Zwanger' krijg je een 
antwoord op al je vragen, twijfels 
en bezorgdheden. Een deskundige 
doorloopt in een kleine groep alle 
fasen van de zwangerschap tot de 
geboorte. De infoavond is gratis 
en voor alle zwangere vrouwen en 
hun partners.

15 
MAART
donderdag

UUR  van 19.00 tot 21.00 uur
LOCATIE gc Jan Van Der Noot, 
Mudaeusstraat 9
INSCHRIJVEN  is verplicht en  
kan via opvoeding@zoersel.be,  
03 633 98 98 of via  
www.huisvanhetkindvoorkempen.be.

Aspibal Brecht
De Aspi’s van Chiro Brecht organiseren 
naar goede gewoonte hun Aspibal 
tijdens het tweede weekend van 
maart. Verwacht je aan een XXL-toog, 
cocktailbar en special lightshow & decor.

DATUM za. 10/03/18
UUR om 21.00 uur
PRIJS € 5,00
LOCATIE Station Noorderkempen, 
Oudaenstraat
CONTACT Chiro Brecht, www.aspibalbrecht.be

Toneel: 'The Rose Garden'
Madame Rose, uitbaatster van 
"The Rose Garden", en haar meisjes 
doen hun uiterste best om het hun 
mannelijke klanten zo aangenaam 
mogelijk te maken. Maar dan stuikt 
Madame Rose plots in elkaar. De 
meisjes zouden maar al te graag in de 
zaak blijven werken. Plannen worden 
gesmeed, hulp wordt ingeschakeld, 
deals worden gesloten... Maar wat als 
Madame Rose niet dood blijkt te zijn? 

DATUM  za. 10/03/18, zo. 11/03/18, vr. 
16/03/18, za. 17/03/18
UUR vr. en za.: van 20.00 tot 22.00 uur
zo.: van 14.00 tot 16.00 uur
PRIJS € 8,00
LOCATIE Zaal De Eikel, Oude Veldstraat 4
CONTACT Toneelkring De Zonnedauw,  
www.facebook.com/De.Zonnedauw

Kleipikkerstocht
Wandelen door het verleden van de 
steenbakkersgemeente Sint-Lenaarts. 
Rond de vele oude kleiputten is door 
de jaren heen een unieke natuurpracht 
ontstaan. Keuze uit verschillende 
afstanden: 4, 7, 10, 13, 18 en 22 km.

DATUM za. 10/03/18
UUR van 07.30 tot 15.00 uur
LOCATIE KLJ Sint-Leanaarts, Houtstraat 4e
CONTACT St.-Michielstappers,  
theuns.rudi@gmail.com of 
 www.st-michielstappers.eu

Pannenkoekendag
Heerlijke pannenkoeken smullen ten 
voordele van ziekenzorg Samana 
Ziekenzorg.

DATUM zo. 18/03/18
UUR van 13.00 tot 18.00 uur
LOCATIE Kerk Klein Veerle, Klein Veerle 95b
CONTACT Samana Ziekenzorg

Bloedinzameling

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

DATUM  ma. 19/03/18
UUR van 17.30 tot 20.30 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Rode Kruis Brecht

(Groot) ouder - kind yoga

Samen met je (klein)kind genieten en 
ontspannen. Op een speelse manier 
beleven we een yoga-avontuur met 
oa. een aantal yogahoudingen, een 
verhaaltje, massage,... Ook voor de 
(groot)ouders is het leuk om zich nog 
eens helemaal kind te mogen voelen.

DATUM zo. 11/03/18
UUR om 09.10 uur
PRIJS € 6,00
LOCATIE De Yogazolder, Kleipikker 11
CONTACT Sportdienst, 03 660 28 30, 
noortje.aernouts@brecht.be of  
www.sportiefbrecht.be

Tweedehandsbeurs baby- en 
kinderspulletjes

Verkoop van tweedehands 
kinderkleding, babyuitzet-artikelen, 
speelgoed, fietsen, ... in goede staat. 

DATUM zo. 11/03/18
UUR  van 12.00 tot 15.00 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Gezinsbond Becht/Sint-Lenaarts 
en Femma Brecht, 0486 05 55 71

Algemene quiz
Jaarlijkse algemene quiz ten voordele 
van KFC Sint-Job-in-'t-Goor. Men 
mag met min. 4 en max. 6 personen 
inschrijven. 

DATUM vr. 16/03/18
UUR  van 19.30 tot 23.00 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE kantine KFC Sint-Job-in-'t-Goor
CONTACT KFC Sint-Job-in-'t-Goor,  
www.kfcstjob.be

Op zoek naar de waterdraak
Het natuurgebied de Kooldries herbergt 
alle vier soorten watersalamanders 
maar we hopen vooral de 
kamsalamander te zien. Deze grootste 
salamander van Vlaanderen kun je 
met zijn 18 cm echt een waterdraak 
noemen.

DATUM zo. 18/03/18
UUR van 14.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Kooldries, Boudewijnstraat 20
CONTACT Natuurpunt Voorkempen,  
0473 29 21 63, bart.hellemans@skynet.be of 
www.natuurpunt.be
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Te Gast: Rudi Vranckx
Twee jaar na ‘Oorlog om de Geesten’ pakt Rudi Vranckx 
weer uit met een boek dat het Vlaamse publiek zal fascine-
ren. De VRT reporter ziet hoe IS in Syrië en Irak ten onder 
gaat. Maar het is niet omdat het kalifaat is platgebombar-

deerd, dat we straks wakker worden in een veiliger wereld. Want hoe moet het 
nu verder met al die extreem-religieuze strijders? Betekent een nederlaag ginder 
meer terreur hier? En blijft het probleem van frustratie en identiteitsverlies bij ra-
dicale moslims niet even groot. Hoe rem je 'lone wolves' af? Een lezing in samen-
werking met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS).

20 
MAART

dinsdag

UUR  van 20.15 tot 22.00 uur
PRIJS € 11,00
LOCATIE gc Jan Van Der Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst, 
03 66028 30,  
cultuurdienst@brecht.be of
www.gcbrecht.be

Ontbijttafel

Vzw Spectrum (vereniging die opkomt 
voor personen met een beperking in 
de Noorderkempen) organiseert een 
heerlijk uitgebreid ontbijt.

DATUM  zo. 18/03/18
UUR  van 08.30 tot 13.00 uur
LOCATIE gc 't Schoolhuis, Theo Verellenlaan 88, 
Gooreind
CONTACT Vzw Spectrum, www.spectrumvzw.be

Open uurtje nieuwe kleuters

Kennismakingsmoment voor nieuwe 
kleuters en hun ouders..

DATUM  di. 20/03/18
UUR  van 13.45 tot 14.45 uur
LOCATIE De Zevensprong, Venusstraat 5
CONTACT De Zevensprong, 03 660 07 70 of 
www.de7sprong.be

Open uurtje in onze eerste 
kleuterklas

Kom samen met uw kindje eens een 
kijkje nemen in onze eerste kleuterklas.

DATUM  wo. 21/03/18
UUR  van 09.30 tot 10.30 uur
LOCATIE Basisschool In 't Groen, 
Leopoldstraat 15
CONTACT Basisschool In 't Groen, 03 313 86 
63, info@bs-intgroen.be of www.bs-intgroen.be

Gezondheidswandeling

Begeleide wandeling rond de kolonie in 
Merksplas. 

DATUM  wo. 21/03/18
UUR  van 14.00 tot 16.00 uur
LOCATIE welzijnscampus Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
hetsluisken@ocwmbrecht.be

Open uurtje nieuwe kleuters

Kennismakingsmoment voor nieuwe 
kleuters en hun ouders.

DATUM  wo. 21/03/18
UUR  van 11.00 tot 12.00 uur
LOCATIE Klavertje 3, Sint-Willebrordusstraat 29
CONTACT Klavertje 3, 03 660 07 70 of  
www.klavertjedrie.be

Workshop aromatherapie

Een workshop boordevol recepten om 
thuis mee aan de slag te gaan, en tips om 
je concentratie en gevoel van welbehagen 
te verbeteren. Deze workshop is een 
interactief gebeuren waarbij het 'wel-
zijn' en aromatherapie (geuren) centraal 
staan.

DATUM do. 22/03/18
UUR van 14.00 tot 16.00 uur en 
van 20.00 tot 22.00 uur

PRIJS € 5,00
LOCATIE welzijnscampus Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
hetsluisken@ocwmbrecht.be

Internet en 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 23/03/18 tot 04/05/18
UUR van 09.15 tot 12.00 uur
PRIJS € 25,00 (5 lessen)
LOCATIE welzijnscampus De Lindeboom,  
Kerklei 18a
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 of 
onthaal@welzijnscampusbrecht.be

Après ski party

Jeugdbal met après ski muziek en 
ambiance van Dj Jenz, Double U en Dj 
Gertje. Van 20.00 tot 22.00 uur gratis 
toegang en drank aan 1 euro.

DATUM za. 24/03/18
UUR om 20.00 uur
PRIJS € 5,00
LOCATIE Parking voetbalvelden Kraaienhorst
CONTACT De Vrije Zwaaiers,  
verbraeken@belgacom.net

Garageverkoop

Heb jij nog oude spullen staan of 
speelgoed waar niet meer mee gespeeld 
wordt? Dan heeft de ouderraad van 
de Leonardusschool de oplossing voor 
jou. Zij organiseert een garageverkoop 
in Sint-Lenaarts. Kandidaatverkopers 
kunnen zich via e-mail of telefonisch 
inschrijven tot 9 maart 2018.

DATUM zo. 25/03/18
UUR van 09.00 tot 15.00 uur
LOCATIE Sint-Lenaarts
CONTACT Oudercomité Leonardusschool, 
or.leonardusschool@gmail.com



IN BRECHT

Deadline UiT-kalender april: vrijdag 9 maart 2018

Rondrit voor 
wielertoeristen
Een rondrit van 65 km langs goed 
berijdbare en afgepijlde wegen. 

DATUM  zo. 01/04/18
UUR  van 08.00 tot 11.00 uur
LOCATIE Vertrek voetbal Sint-Lenaarts, 
Houtstraat 4a
CONTACT WTC Mistral Bikers,  
www.mistralbikers.be

Pasenkermis
Jaarlijkse kermis met jaarmarkt en 
rommelmarkt. Dit jaar zal extra 
bruisen! Met plaatselijk talent, 
verenigingen, animatie, horeca en 
nog veel meer.

DATUM  ma. 02/04/18
UUR  van 09.00 tot 14.00 uur
LOCATIE Gemeenteplaats, Schoolstraat, 
Lessiusstraat en Schoolplein
CONTACT Unizo Brecht, 0477 7642 91 of 
christine_vr@telenet.be

WORDT VERWACHT

4Hoog: Stekeblind (3-7 j)

Romeo en Julia voor kleuters. Raf 
Walschaerts (Kommil Foo) en Frans 
Van der Aa (4hoog) schreven samen 
de tekst van dit verhaal over een 
onmogelijke liefde. Alles begint met 
een brief. Van Egel aan Mol. Dat hij 
bij haar wil zijn. Samen praten over 
de dingen. Samen thee drinken voor 
het raam. Samen naar buiten kijken. 
Samen schaapjes tellen en Samen 
slapen in één bed. 

DATUM zo. 25/03/18
UUR van 15.00 tot 17.00 uur
PRIJS € 5,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst, 03 660 28 30, 
cultuurdienst@brecht.be of www.gcbrecht.be

Dag van de motorrijder

In samenwerking met de Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde (VSV) 
organiseren Campus Vesta en de 
politiezones Brasschaat en Voorkempen 
de Dag van de Motorrijder. Enkele 
verkeersspecialisten delen die dag met 
plezier hun tips & tricks. Aan de hand 
van een oefenparcours kun je testen of 
je de kennis, behendigheid en souplesse 
van het motorrijden nog goed onder de 
knie hebt. Zin in een uitdaging? Schrijf 
je dan nu gratis in. 

DATUM zo. 25/03/18
UUR van 09.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Politie Voorkempen, Vaartdijk 15
CONTACT www.dagvandemotorrijder.be

Tabletcafé

Heb je een tablet of smartphone en 
wil je graag wat tips en trucs opdoen? 
Dan ben je welkom in het maandelijks 
tabletcafé.

DATUM vr. 30/03/18
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

Paasdrop en knuffelvliegen

Kom paaseitjes rapen, of laat je 
knuffel een magische vlucht beleven 
waarna de knuffel ook een heus 
vliegdiploma krijgt. Radiobestuurde 
modelvliegtuigen droppen gratis 
paaseieren voor kinderen tot 12 jaar.

DATUM za. 31/03/18
UUR van 12.00 tot 18.00 uur
LOCATIE Vriesweg 1
CONTACT De Condors,  
secretariaat.de.condors@hotmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Te Gast: Fleur  
Van Groningen 
Leven zonder 

Filter
Voel jij je anders dan de meeste 
mensen? Krijg je meer indrukken 
binnen? Ervaar je intense emo-
ties, voel je anderen makkelijk 
aan en streef je naar diepgaande 
contacten? Dan ben jij mogelijk 
hoogsensitief. Maar liefst 1 op de 
5 personen is hoogsensitief. Zo 
ook columniste en cartooniste 
Fleur van Groningen. In dit boek 
beschrijft zij met de nodige zelfre-
lativering de zoektocht naar haar 
persoonlijke gebruiksaanwijzing. 
Hoe ze worstelde met depressie, 
overprikkeling en burn-out. Maar 
vooral ook: hoe haar gevoeligheid 
uiteindelijk haar kracht werd en 
dit haar carrière, vriendschappen 
en liefdesleven positief beïnvloedt. 
Met dit ontroerend eerlijke relaas 
steekt Fleur andere hoogsensitieve 
personen een hart onder de riem 
en reikt zij ook hun omgeving 
meer inzicht over het thema aan. 

29 
MAART
donderdag

UUR  van 20.15 tot 22.00 uur
PRIJS € 8,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst, 03 660 
28 30, cultuurdienst@brecht.be of 
www.gcbrecht.be


