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Op zondag 19 september, de Dag van de Landbouw, trappen we boer&buiten op gepaste wijze af. In en rond het 
Kempuseum valt die dag heel wat te beleven. Geniet van hapjes, drankjes en feestelijke activiteiten in onze  
pop-up staminee. 

Expo ‘vroeger en nu’
In de binnentuin van het Kempuseum zal vanaf 19 
september de expo ‘vroeger en nu’ te bewonderen 
zijn. Hoe leefde de Brechtenaar pakweg honderd 
jaar geleden? Neem een kijkje en duik in het 
leven van je (bet)(over)(groot)ouders. Daarnaast 
maakte fotokring Eigen Schoon een hedendaagse 
interpretatie van de historische scènes. Zo kan je 
met eigen ogen zien hoe het leven veranderd is!

Beoordeel foto’s fotowedstrijd
In de exporuimte van het museum zullen de 
geselecteerde foto’s van de fotowedstrijd te 
bewonderen zijn. Vergeet zeker niet te stemmen op 
jouw favoriet, want de museumbezoekers bepalen 
wie met de publieksprijs gaat lopen.

Pop-up staminee
Na een rondje langs deze tentoonstellingen is het 
tijd om de kelen te smeren in de pop-up staminee. 
Proef streekbiertjes van brouwerij Het Schietveld, 
pannenkoeken van Ferm of haal een ijsje bij het 
kraampje van Romie’s ijs. En ook de landelijke 
gilde is van de partij. Op het grasveld voor het 
museum valt er ook heel wat te beleven. Zo vieren 
we na een lange coronacrisis eindelijk de opening 
van een nieuw cultuurseizoen met een sfeervolle 
straattheatervoorstelling en komt harmonie Vlijt & 
Eendracht langs.

FEESTVIEREN OP DEN “BOER&BUITEN”

INFO www.brecht.be/boerenbuiten (doorlopend van 11.00 - 20.00 uur, 
alle activiteiten zijn gratis, inschrijven is niet nodig)
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Karolijn Van den Keybus   
20 jaar • Brecht
 
1.  Ik vind het belangrijk om me 

te engageren voor anderen. 
Wanneer dit dan nog in lijn ligt 
met mijn studies geneeskunde is 
dit mooi meegenomen. Het werkt 
bovendien motiverend om te 
weten dat ik eraan meewerk om zo 
snel mogelijk het leven terug op te 
nemen zonder coronamaatregelen. 

2.  Meestal help ik als medisch 
verpleegkundige. Dit houdt in dat 
ik de vaccins klaarmaak/optrek en 
ze toedien. 

3.  Weten dat ik geheel belangeloos 
een steentje kan bijdragen en zo 
iets voor de maatschappij en de 
mensen kan betekenen, geeft me 
het meeste voldoening.  

4.  Ik kreeg een warm gevoel op het 
moment dat andere vrijwilligers 
voor mij duimden dat er op het 
einde van de dag een vaccin over 
was zodat ik zelf ook gevaccineerd 
kon worden. Toen dit het geval 
bleek, was het enthousiasme meer 
dan uitbundig te noemen. Zoiets 
geeft je meteen een warm gevoel 
van respect en samenhorigheid.

Jeanine d’Hertefelt  
64 jaar • Zoersel
 
1. Ik wilde vooral een bezigheid 

hebben toen het sociale leven 
op pauze werd gezet. Bovendien 
ben ik zeker dat vaccineren de 
enige uitweg is. Me inschrijven 
als vrijwilliger leek dus een 
logische keuze.

2. Ik sta in voor het onthaal. Ik 
check de mensen in, maak het 
vaccinatiekaartje klaar en registreer 
de vaccins in de computer.

3. Het geeft mij een goed gevoel 
te zien dat er dagelijks zoveel 
mensen gevaccineerd worden. 
Daarbovenop zitten de cijfers uit 
onze zone boven het gemiddelde. 
Dat motiveert me nog meer. 

4. Er was iemand die bij de 
verpleegster zijn broek liet 
zakken. Hij wist niet dat de prik 
in de arm werd gegeven. We 
konden niet meer van het lachen. 

Herbert Reyntjens   
75 jaar • Schilde

1.  Ik ben normaalgezien al 
vrijwilliger bij Digidak in onze 
gemeente. Omwille van het 
coronavirus staat alles even op 
een laag pitje. Daarom leek het 
mij ideaal om in tussentijd te 
helpen in het vaccinatiecentrum.

2.  Als steward verwelkom en 
begeleid ik de bezoekers tot in de 
wachtzone voor vaccinatie. Toen 
de ouderen gevaccineerd werden, 
hadden zij wel eens zin in een 
babbeltje. Dat is zeker aangenaam. 
Bij de jongeren gaat het allemaal 
een beetje sneller (lacht). 

3.  We krijgen veel complimenten 
over de goede werking en 
organisatie. Sommigen beweren 
zelfs dat het beter geregeld is dan 
bij de verkiezingen (lacht). 

4.  Vooral het enthousiasme van 
de mensen is opvallend. Er zijn 
bijvoorbeeld mensen die bij hun 
tweede prik een pak koekjes, 
pralines of een kaart meebrachten 
om ons te bedanken. 

Petje af voor de vrijwilligers  
in het vaccinatiecentrum
De zorgverstrekkers zijn officieel de helden van de coronacrisis. Maar ook de vrijwilligers in het 
vaccinatiecentrum mag je daar gerust bij rekenen. Petje af voor zij die al sinds februari regelmatig hun vrije tijd 
opofferen om met tomeloze inzet en passie op te draven in het vaccinatiecentrum Voorkempen. Wij polsten 
bij zes lokale helden - eentje uit elke gemeente van de Eerstelijnszone Voorkempen - naar hun engagement en 
ervaringen in het vaccinatiecentrum. 
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Yvo Quaeyhaegens   
63 jaar • Wijnegem

1.  Tijdens mijn laatste jaar als 
verpleegkundige in ZNA 
Stuivenberg heb ik de gevolgen 
van COVID-19 met mijn eigen 
ogen gezien. Ik wil mee onze 
maatschappij beschermen tegen 
dat beestje en ervoor zorgen 
dat mensen, die geen COVID 
hebben, nog voor gewone zorg in 
de ziekenhuizen terechtkunnen. 

2.  Ik maak de vaccinaties klaar 
en dien ook de prikjes toe. 
Het vullen van die spuitjes is 
precisiewerk en vraagt bijhoorlijk 
wat concentratie! Op andere 
momenten geef ik burgers de 
prik of vraag ik hen of ze ziek 
zijn geweest, allergische reacties 
hebben gehad… Een prik per 
minuut, op zijn minst! 

3.    Ik heb het in mijn hele carrière 
nooit meegemaakt dat mensen 
blij zijn om een spuitje te 
krijgen. En iedereen die in 
het vaccinatiecentrum komt, 
vraagt net vrolijk om geprikt 
te worden. Dat geeft een leuk 
gevoel en laat me elke dag 
tevreden naar huis gaan. 

4.   We hebben één jongedame 
die echt erg bang was moeten 
begeleiden. Het is uiteindelijk 
toch gelukt om dat vaccin rustig 
toe te dienen zonder dat ze 
achteraf onwel werd. Zoiets geeft 
echt veel voldoening. 

Luc Verelst  
65 jaar • Zandhoven

 1. Ik vind het fijn om mijn steentje te 
kunnen bijdragen in de strijd tegen 
het coronavirus. Toen de vraag 
naar vrijwilligers verscheen, heb ik 
meteen toegehapt. 

2.  Als parkeerwachter zorg ik mee 
voor een vlot verloop op de 
twee parkings aan het vaccina-
tiecentrum. In het begin van de 
campagne begeleidden we ook 
regelmatig oudere rolstoelgebrui-
kers naar het centrum. 

3.  Ik ben vooral blij dat ik na een jaar 
van volledige isolatie weer mensen 
mag ontmoeten. Het zijn dan nog 
eens allemaal toffe mensen, want 
intussen vormen we al een hechte 
vriendengroep. 

4.    Het meest opmerkelijke moment 
vond ik dat van de bezoeker die 
met zijn boot aangemeerd lag 
in Frankfurt. Hij was met zijn 
auto vanuit Frankfurt naar Malle 
gekomen voor zijn vaccinatie (750 
kilometer enkel), maar bleek een 
dag te vroeg te zijn. Uit medelijden 
hebben ze dan een extra flesje 
geopend en kreeg de man toch 
al zijn vaccin. Ook memorabel: 
een man belde naar het 
vaccinatiecentrum met de vraag of 
hij met zijn bedrijfswagen mocht 
komen. Bij aankomst bleek echter 
dat hij met een grote betonmixer 
reed. Met veel moeite hebben wij 
hem een plaats gegeven op onze 
parking. Vermits de mixer vol beton 
zat is deze blijven draaien, terwijl de 
man zijn spuit ontving.

Dirk Vercauteren   
67 jaar • Malle

1.  Mijn moeder is in maart 2020 
overleden aan corona, dus aan het 
begin van de pandemie. Daardoor 
vond ik het verantwoord en nuttig 
om tijd vrij te maken om mee te 
helpen in het vaccinatiecentrum. 
Dat het engagement beperkt is in 
tijd, na negen maanden zit de vac-
cinatiecampagne erop, heeft ook 
meegespeeld in mijn beslissing. 

2.  Als medewerker in het callcen-
ter beantwoord ik telefoons van 
mensen die vragen hebben rond 
hun uitnodiging. Wij helpen hun 
afspraak te bevestigen of te an-
nuleren en kunnen ook afspraken 
herboeken.

3.  Het is heel aangenaam werken 
met een enthousiaste ploeg vrij-
willigers. En uiteraard doen ook 
de dankwoorden aan de telefoon 
heel veel deugd, zeker als we bij-
voorbeeld een misnoegde beller 
zo konden verder helpen dat hij 
toch tevreden kon inleggen.   

4.  We houden in het callcenter een 
lijstje bij met grappige anekdotes. 
Twee uitschieters. Een dame 
geeft 3 maal een verkeerd rijks-
registernummer en is van haar 
stuk. Tot ze ontdekt dat ze haar 
kaart van De Lijn vastheeft. Een 
andere leuke anekdote is van een 
medewerker van het callcenter 
die aan zijn collega's vroeg wat 
hij moet doen met de vraag van 
mevrouw: ze is bij't leger en wil 
thuis gevaccineerd worden. Bleek 
dat mevrouw bedlegerig was.    

1.  Waarom engageer je je als vrijwilliger voor de vaccinatiecampagne?
2.  Welke functie vervul je in het vaccinatiecentrum?
3.  Waaruit haal je de meeste voldoening?
4.  Wat vond je het meest memorabele moment in het vaccinatiecentrum tot dusver?
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Het Pandschap renoveert en 
verhuurt je leegstaande woning
Heb je een leegstaand pand of een woning die momenteel 
ongeschikt is voor verhuur? Het Pandschap en SVK Het 
Sas willen je graag helpen om die woning te renoveren en 
te verhuren. Het Pandschap is een sociale onderneming 
die je leegstaand pand renoveert en omtovert tot een 
kwaliteitsvolle en betaalbare sociale huurwoning. Sinds 
kort zijn ze ook actief in onze gemeente. 

Wat met een leegstaande woning die niets opbrengt? 
Lopen de renovatiekosten van je leegstaand pand hoog 
op en schrikt de complexiteit van zo’n renovatie je af? Het 
Pandschap en SVK Het Sas zorgen voor een win-win situatie: 
ze renoveren jouw leegstaande woning en nemen deze 
in huur. Jij geniet hierdoor een gewaarborgd rendement. 
Bovenop de hulp en bijstand bij de werken worden er door 
SVK Het Sas huurbegeleiders ingezet om de huurders bij te 
staan bij eventuele problemen rond het onderhouden van 
de woning of leefbaarheid in de buurt. SVK Het Sas werkt 
ook samen met gekende welzijnsinstanties in de buurt 
en beschikt over een eigen technische dienst om kleinere 
klussen op te nemen tijdens de verhuring.

Van opfriswerk tot totaalrenovatie: alles tot in de 
puntjes geregeld
Geef de opfrissing of renovatie van je pand volledig uit 
handen. Het Pandschap plant de werken, stelt de aannemers 
aan, zoekt de nodige premies uit en stemt af met het sociaal 
verhuurkantoor. Beschik je niet over de financiële middelen 
om zo’n renovatie te bekostigen? Het Pandschap helpt je mee 
zoeken naar de nodige financiering. Als je jouw pand via een 
sociaal verhuurkantoor verhuurt, heb je trouwens recht op 
hogere premies en een korting op de roerende voorheffing.

PUBLIEKSRAADPLEGING 
OVER HET NIEUWE 
BIJZONDERE NOOD- EN 
INTERVENTIEPLAN VAN 
BROEKMAN LOGISTICS (VLS)

Van 16 september tot 15 oktober 2021 
organiseert de Gouverneur van Antwerpen 
een publieksraadpleging over het nieuwe 
Bijzondere Nood- en Interventieplan van 
Broekman Logistics (VLS). Als inwoner van 
Brecht kan je de ontwerpteksten raadplegen 
en je opmerkingen formuleren.

Broekman Logistics (VLS) is een 
Sevesobedrijf. Een Sevesobedrijf is een 
onderneming die gevaarlijke stoffen 
produceert, behandelt, opslaat of vervoert. 
Deze stoffen kunnen ontvlambaar, giftig of 
ontplofbaar zijn. België telt ongeveer 380 
Sevesobedrijven. Meer informatie over dit 
onderwerp vindt u op de website  
www.seveso.be.  

Een Bijzonder Nood- en Interventieplan 
(of BNIP) is een document dat de 
overheid opstelt om zich voor te 
bereiden op bepaalde noodsituaties. 
Het plan bevat specifieke informatie 
die de hulpdiensten en de overheid in 
staat stelt om snel en doeltreffend te 
reageren op elk mogelijk gevaar. Een 
BNIP beschrijft onder meer de mogelijke 
risico’s, de alarmeringsprocedures, 
de beschermingsmaatregelen voor de 
bevolking, enz.

De ontwerpteksten van het nieuwe 
Bijzondere Nood- en Interventieplan 
raadplegen kan enkel ter plaatse en na 
afspraak in de kantoren van de Federale 
Dienst Noodplanning van de Gouverneur 
(Italiëlei 4, Antwerpen). 

 

INFO Het Pandschap Antwerpen, www.pandschap.be,  
0479 78 28 00, info@pandschapantwerpen.be
of SVK Het Sas, www.svk-hetsas.be, 03 690 09 39,  
info@svk-hetsas.be INFO Info en afspraak: noodplanning@fdgantwerpen.be
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Het leven zoals we dat kennen, wordt sinds de 
coronaintrede op zijn kop gezet. Voor veel mensen gaat 
dit gepaard met onzekerheid, angst of stress. Deze 
klachten kunnen een grote impact hebben op jouw 
geestelijke gezondheid. Je veerkracht wordt op de proef 
gesteld waarbij professionele hulp soms nodig is. Zo 
getuigt ook mevrouw A.K. uit Sint-Job-in-‘t-Goor.
 
Weinig perspectief in eerste lockdown
"Ik ben een alleenstaande ouder met 2 schoolgaande 
kinderen. Tijdens de eerste lockdown kwam ik in een 
onbekende situatie terecht: thuiswerk, de kinderen 
helpen met hun schoolwerk, het huishouden dat 
moest blijven draaien, nauwelijks of geen sociaal 
contact met familie en vrienden. Het virus was voor 
iedereen onbekend en gaf weinig perspectief. Ik voelde 
al vanaf het begin van de lockdown dat de hele situatie 
me zwaar trof."

Arts raadde professionele hulp aan
"Ik begon ’s nachts te piekeren, ik sliep slecht en 
was sneller geïrriteerd en de situatie bleef maar 
aanhouden. Ik voelde me continu onder druk staan. 
Tijdens een bezoek aan de huisarts, merkte die mijn 
vermoeidheid op. Na een persoonlijk gesprek, raadde 
mijn arts me aan om professionele hulp te zoeken. 
Waarom was dit nodig? Iedereen had toch last van het 
corona-gedoe. Ik wilde mezelf terug beter voelen en 
heb dan toch de stap gezet, in samenspraak met mijn 
arts, om contact op te nemen met een psycholoog."

Praten met de 
psycholoog deed deugd  
"Met een klein hartje 
stapte ik de praktijk binnen 
voor mijn eerste gesprek. 
Al vanaf het begin werd 
duidelijk dat praten 
met een professioneel 
iemand deugd kan doen. 
De psycholoog bekeek mijn situatie vanop een afstand, 
objectief en zonder vooroordelen. Hij leerde mij terug 
de rust vinden door in gesprek te gaan en op mijn eigen 
situatie te reflecteren." 

Dokter Annemie Daem, huisarts en voorzitter van 
de Huisartsenkring Brecht-Wuustwezel, merkt 
eveneens op dat de corona-pandemie zwaar drukt 
op de veerkracht van onze inwoners. 
"Het is voor velen onder ons, jong en oud, niet altijd 
evident om met onverwachte situaties om te gaan, 
om er plots alleen voor te staan, om huiswerk van de 
kinderen te combineren met een gezin, om je bedrijf 
te zien stilvallen, om als student lange dagen voor je 
computer te zitten omdat enkel afstandsonderwijs 
mogelijk is. Ook de onzekerheid over de toekomst 
valt zwaar. Het is nu heel duidelijk geworden wat een 
sociale wezens we eigenlijk allemaal zijn. We hebben 
nood aan de nabijheid van anderen op het werk en op 
school, nood aan een babbel, een knuffel, een feestje, 
een evenement, … Als huisarts willen we aandacht 
hebben voor de mensen die het moeilijk hebben. Het 
is goed om ook bij milde klachten de stap te zetten om 
professionele hulp te zoeken. Samen met de patiënt 
zoeken wij naar een gepaste ondersteuning."

Ben jij een gastgezin in Brecht of heb je interesse 
om een buitenlands, kansarm kindje of jongere (om 
humanitaire of gezondheidsreden) te laten verblijven bij 
je thuis? Ben jij jonger dan 30 jaar, inwoner van Brecht 
en ga je op inleefreis naar -of loop je binnenkort stage 
in- een ontwikkelingsland in het Zuiden? 

Informeer dan naar de toelage die het lokaal bestuur 
hiervoor ter beschikking stelt of doe een aanvraag via 
het e-loket op www.brecht.be.

INFO www.brecht.be/goedinjevel: op deze website vind je een overzicht van interessante info en links voor psychologische ondersteuning.

KINDEREN EN JONGEREN VAN DE WERELD

GOED IN JE VEL: 
SAMEN ZOEKEN  
NAAR GEPASTE 
ONDERSTEUNING

Dokter Annemie Daem

INFO Kris Van Dijck, consulent welzijn, Gasthuisstraat 11,  
03 330 11 20 of kris.vandijck@brecht.be
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LAAT JE STEM 
HOREN OVER 
VERKEERSVEILIGHEID  
VIA ‘ALL-FOR-ZERO.BE’ 
De laatste 20 jaar daalde het aantal verkeersdoden 
in ons land van 1500 in 2001 naar 640 doden 
in 2019. Om het aantal ongevallen en het aantal 
recidivisten in ons land verder te laten dalen 
moeten we met z'n allen inspanningen blijven 
leveren. Samen met de federale minister van 
mobiliteit, de FOD Mobiliteit en Vervoer lanceert 
Vias institute daarom het platform all-for-zero.be 
waar jij tot eind september je gedacht kwijt kan 
over 3 grote verkeersveiligheidsthema’s. Naast het 
invullen van een enquête kan je ook debatteren 
in kleine groepen, waar je samen met experts 
voorstellen doet om de verkeersveiligheid te 
verbeteren. Al de input wordt meegenomen in een 
nieuw federaal plan voor verkeersveiligheid.

Rode Kruislaan 
wordt schoolstraat
De Rode Kruislaan (achter basisschool De Brug) 
wordt vanaf september 2021 een schoolstraat. Op die 
manier wordt gestreefd naar gezonde en aangename 
schoolomgevingen met betere luchtkwaliteit, 
kansen voor vergroening, sociaal contact, beweging, 
duurzame verplaatsingen en verkeersveiligheid. Ook 
de Toekomstlaan blijft nog een schoolstraat.

De Rode Kruislaan wordt enkel aan het einde van 
schooldagen telkens gedurende een uur afgesloten, 
namelijk van 14.45 tot 15.45 uur (ma., di., do., vr.) 
en van 11.35 tot 12.35 uur (wo.). Wie met de auto 
komt, kan deze parkeren aan het Max Wildiersplein 
en van daaruit te voet verder gaan. Deze parking ligt 
op amper 350m en dus op enkele minuten wandelen 
van de schoolpoort. 

Enkel voetgangers en rijwielen in schoolstraat
In de schoolstraten is de openbare weg voorbehouden 
voor voetgangers, rijwielen en speed pedelecs. Alleen 
prioritaire voertuigen alsook voertuigen in het bezit 
van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder, 
hebben toegang tot de schoolstraat.

Na een testperiode bekijken we samen wat goed was 
en wat beter kan. Bij een positieve evaluatie, kunnen 
we nadenken over een definitieve invoering.

INFO Info en deelnemen: www.all-for-zero.be

Fietsstraten in Brecht 
Naast de schoolstraten 
heeft de gemeente ook nog 
6 fietsstraten: Leopoldstraat, 
Toekomstlaan, Kapelweg, 
Alfons De Clerckstraat, 
Edith Cavelllaan en Rode 
Kruislaan

Wat is een fietsstraat en hoe werkt het?
Fietsstraten zijn relatief nieuw in ons straatbeeld. 
Ze dragen bij aan een veilige weginrichting voor de 
fietsers en zorgen ervoor dat de omgeving – ook 
voor voetgangers – verkeersluwer wordt. Bovendien 
moedigen ze je aan om wat vaker te voet of met de 
fiets te gaan voor korte verplaatsingen. Neem je toch 
de auto of motor, hou je dan aan de regels in het belang 
van de zwakke weggebruiker. Een fietsstraat herken je 
aan de officiële verkeersborden bij het begin en einde 
van de straat. In een fietsstraat is de fiets koning. Dat 
wil zeggen dat fietsers de helft van de rijbaan mogen 
innemen en dat motorvoertuigen (wagens, motors…) 
hen niet mogen inhalen. Bovendien bedraagt de 
maximum snelheid steeds 30 km/uur. 
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Streekeigen 
planten met 
behaagactie
Kies voor streekeigen planten 
of inheems groen! Deze 
boodschap wordt jaarlijks na 
de zomer door Natuurpunt 
verspreid om de bevolking aan 
te sporen om gebruik te maken 
van streekeigen planten of 
autochtoon plantgoed. Kiezen 
voor streekeigen beplanting is 
immers kiezen voor kwaliteit. De 
voordelen van streekeigen groen 
zijn talrijk. Zo groeien streekeigen 
bomen en struiken sneller, 
zijn ze beter bestand tegen de 
grillen van ons klimaat en allerlei 
ziekten. Bovendien zijn ze heel 
wat vriendelijker voor jouw 
portemonnee.  
 
Vanaf 1 september tot 29 oktober 
2021 kan je bij de gemeente 
streekeigen haagplanten aankopen 
tegen sterk verlaagde prijzen.

VERBETERINGSWERKEN 
RINGLAAN
De Ringlaan in Brecht-centrum is momenteel te smal om het vele 
verkeer op een veilige manier te laten passeren. Daarom gaat de 
gemeente de Ringlaan verbreden richting het huidige fietspad. 
Ook de toegang vanuit de Bethovenstraat zal veranderen; de 
middengeleider verdwijnt.

DE WERKEN
Het oude gedeelte van de Ringlaan wordt breder zodat verkeer 
gemakkelijker kan verlopen. Concreet wil dit zeggen dat de 
bestaande betonnen weg met een breedte van 5 meter volledig 
wordt uitgebroken. In de plaats komt er een nieuwe weg in asfalt van 
6 meter breed, met betonnen kantstroken en een lijngoot. Ook met 
de veiligheid van fietsers en voetgangers wordt rekening gehouden. 
Het bestaande fietspad blijft behouden. Er komt een veiligere 
voet- en fietsersoversteek met extra lichtpunten richting Aldi en 
ter hoogte van Meubleta. Na de werken zal Agentschap Wegen en 
Verkeer bovendien een oversteekplaats maken in de Bethovenstraat, 
in het verlengde van het bestaande fietspad in de Ringlaan. 
 
FASES
De uitvoering gebeurt in 2 fases:

• Fase 1: van Bethovenstraat tot aan oprit Toyota garage
• Fase 2: oprit Toyota garage tot aan het recyclagepark 

TIMING
In de week van 13 september start de aannemer met fase 1  
(25 werkdagen). Aansluitend volgt fase 2 (15 werkdagen).

BEREIKBAARHEID
Tijdens de volledige werken is geen doorgaand verkeer mogelijk. 
Een omleiding wordt voorzien. Voor de winkel Aldi zal tijdens 
de werken een tijdelijke in- en uitrit voorzien worden via het 
bestaande zijstraatje van de Bethovenstraat. De brandweer en het 
overig plaatselijk verkeer van Ambachtslaan en Energielaan kan 
een tijdelijke uitrit via Energielaan gebruiken.

INFO dienst infrastructuur, 03 660 17 20 of infrastructuur@brecht.be

INFO www.brecht.be/behaagactie
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7 NIEUWE VACATURES EN 
AANLEG WERFRESERVE BIJ 
GEMEENTE BRECHT
Het gemeentebestuur van Brecht is op zoek naar zeven 
nieuwe medewerkers. Daarnaast gaan we over tot een 
aanleg werfreserve schoonmaak. Solliciteren kan nog tot 
7 september 2021.

•  3 technisch assistenten-machinist/hovenier  
(D1-3) – 38/38u

• 1 contractuele technisch assistent-stratenmaker  
(D1-3) – 38/38u

• 1 contractuele bibliotheekassistent  
(M/V) (C1-3) – 19/38 u 

• 1 contractuele technisch assistent-garagist  
(D1-3) – 38/38u

• 1 teamverantwoordelijke financiële dienst  
(B4-5) – 38/38 

• Aanleg van werfreserve halftijdse arbeid(st)er-
schoonmaak (E1-3)

Praktisch
De infobundels met vermelding van functiebeschrijving, 
toelatings- en aanwervingsvoorwaarden vind je op  
www.brecht.be/vacatures.
De schriftelijke kandidaturen moeten, samen met 
een cv, kopie van het diploma en rijbewijs B (indien 
nodig) en een recent uittreksel uit het strafregister, 
toekomen bij het gemeentebestuur van Brecht, uiterlijk 
op 7 september 2021 om 12.00 uur ’s middags via 
sollicitaties@brecht.be. De afsluitdatum voor de functie 
van teamverantwoordelijke financiële dienst is op 14 
september 2021 om 12.00 uur.

Gezocht : vrijwilligers  
dienstencentrum  
Het Sluisken
Dispatch Minder mobielen centrale
Wanneer leden bellen om een rit aan te 
vragen, voer je het telefoongesprek en zoek 
je de juiste chauffeur voor die rit. Je noteert 
alle gegevens en geeft deze in de computer in. 
Tenslotte verschaf je alle nodige informatie aan 
geïnteresseerde bellers.

• Je bent 1 voormiddag per week aanwezig 
van 09.00 tot 11.30 uur. 

• Je bemant de telefoon van de dispatch. 
 
Chauffeur Minder mobielen centrale
Ben jij sociaal vaardig? Beschik je over een eigen 
wagen en een rijbewijs? Heb je nog enkele 
momenten vrij in je agenda?
Dan is het misschien wel iets voor jou om minder 
mobiele personen uit Brecht te vervoeren met 
jouw wagen. Dankzij jou kan elk van onze 400 
leden vlot op zijn of haar bestemming geraken: 
naar de winkel, op familiebezoek, een onderzoek 
in het ziekenhuis…
 
Interesse?
Heb je interesse voor dit vrijwilligerswerk, 
meld je dan zeker aan bij onderstaande 
dienst. Wij zorgen voor een aangenaam 
vrijwilligersklimaat, een km-vergoeding en 
ondersteunen je waar nodig.

INFO Personeelsdienst, gemeentepark 1,  
03 317 17 72 of sollicitaties@brecht.be

INFO LDC Het Sluisken, Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20, 
hetsluisken@ocmwbrecht.be
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Nieuws uit de bib
Voorlezen in de bib
Vanaf 15 september kan je weer om de twee weken 
langskomen in de bibs van Sint-Job-in-‘t-Goor en 
Brecht voor een leuk voorlees- en knutseluurtje! De 
voorlezers nemen je mee in een grappig of spannend 
verhaal en sluiten af met een bijpassende activiteit. 
Inschrijven is niet nodig! Vanaf 15 september om de 
twee weken van 14.00 tot 15.00 uur.

Fris de spellingsregels op en bereid je voor op  
De Schrijfwijzen
Op vrijdag 8 oktober gaat Vlaanderen opnieuw op 
zoek naar een spellingkampioen in De Schrijfwijzen 
(voorheen het Groot Dictee). Daarvoor kan je je nu 
al inschrijven, maar wie zich alvast wil opwarmen 
voor de grote dag, kan op woensdag 29 september 
aanschuiven bij de spoedcursus spelling. Op een 
ludieke manier frist Tim Roels de regels nog eens 
op. Woensdag 29 september om 19.00 uur in de 
bibliotheek van Brecht. Inschrijven via  
bibbrecht@brecht.be 

Gezocht: spellingkampioen
Word jij de Brechtse spellingkampioen? Op vrijdag 8 
oktober kan je (samen met de rest van Vlaanderen) 
meedoen aan De Schrijfwijzen (voorheen het Groot 
Dictee). Je hoeft geen krak te zijn in vocabulaire en 
grammatica, een gezonde interesse in onze taal is 

voldoende! Bovendien is het dictee geen ellenlange 
opsomming van moeilijke woorden, maar is er 
ook plaats voor een paar taalspelletjes. Met een 
drankje in de hand kan je achteraf napraten met je 
medekandidaten! Vrijdag 8 oktober om 20.00 uur in 
de bibliotheek van Brecht. Inschrijven via  
bibbrecht@brecht.be 

Tijdelijke sluiting bibfilialen en boekenverkoop
Op woensdag 6 oktober sluiten de drie bibfilialen 
tijdelijk hun deuren om over te stappen naar een nieuw 
bibliotheeksysteem. Van maandag 20 september tot 
en met dinsdag 5 oktober kan je in de drie filialen nog 
terecht voor een grote boekenverkoop! Houd zeker de 
sociale mediakanalen en de website van de bibliotheek in 
de gaten voor meer info over de sluiting en de verkoop.

INFO www.brecht.be/uitpas

UITPAS, ALTIJD IETS OM  
NAAR UIT TE KIJKEN
 
Op 1 oktober gaat UiTPAS Van Polder tot Kempen van 
start. UiTPAS Van Polder tot Kempen is een samenwerking 
tussen onze gemeente en de gemeenten Brasschaat, 
Essen, Kalmthout, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem 
en Wuustwezel. UiTPAS is een spaarkaart voor iedereen 
die in Vlaanderen wil genieten van vrije tijd, zoals cultuur-, 
sport- en jeugdactiviteiten. Wanneer je deelneemt aan een 
UiTPAS-activiteit, spaar je punten. Verzamelde punten 
kan je inruilen voor voordelen zoals gadgets, kortingen, 
gratis tickets… Hoe meer je deelneemt, hoe meer punten 
je spaart. Je kan je UiTPAS gebruiken in je eigen gemeente 
en ook in de meer dan 65 andere UiTPAS steden en 
gemeenten. Voor een UiTPAS betaal je 5 euro. In ruil 

voor de aankoop krijg je een aantal welkomstvoordelen 
en drie punten op je UiTPAS. Ben je jonger dan 18 jaar, 
dan betaal je 2 euro in plaats van 5 euro voor je UiTPAS. 
Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming of ben je 
in schuldbemiddeling, dan krijg je met je UiTPAS 80% 
korting bij deelname aan UiTPAS-activiteiten. Je betaalt in 
dit geval 1 euro voor je UiTPAS. 
Hou onze volgende 
nieuwsbrief zeker in de 
gaten! Hierin vertellen 
we waar je je UiTPAS 
kan kopen, welke 
welkomstvoordelen je 
krijgt, waar je punten 
kan sparen en wat 
je met je gespaarde 
punten kan doen!
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IN BRECHT
Avond MTB

Drie afstanden: kidstour 20 km, 28 
km en 40 km. Ruime bevoorrading, 
bike-café ( hap en trap), bewaakte 
fietsenstalling,  buiten terras en 
covidproof afspuiten fietsen mogelijk. 
Mountainbiketocht ten voordele van de 
leerlingen van Kristus Koning. 

DATUM  vr. 10 september 2021
LOCATIE Sporthal Kristus Koning, Bethaniënlei 5
PRIJS € 3,00 / € 5,00
INFO Kristus Koning Instituut - De lustige KKi
Trappers, www.facebook.com/busokk

Wandelclub Het Sluisken
Wandeling 'Schildestrand' in Schilde.

DATUM  wo. 15 september
LOCATIE vertrek parking Karekiet 1, Schilde
UUR vertrek 14.00 uur 

INFO dienstencentrum Het Sluisken, 03 330 11 20

Bloedinzameling
Kom levens redden en geef bloed.

DATUM  do. 16 september 2021
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
UUR van 17.30 tot 20.30 uur
INFO Rode Kruis Brecht, Maak een afspraak op
https://donorportaal.rode.kruis.be

Plantjesweekend voor Kom 
op tegen Kanker

450.000 azalea’s worden verkocht aan 
al wie de strijd tegen kanker een warm 
hart toedraagt.

DATUM  17, 18, 19 september 2021
LOCATIE online of fysiek bij de enthousiaste 
vrijwilligers die over heel Vlaanderen met de 
plantjes de baan opgaan
PRIJS € 7,00
INFO  www.plantjesweekend.be

 

 

 

Regionaal praatcafé 
dementie Dwaallicht

Maak jij je wel eens zorgen omdat je 
af en toe dingen vergeet? Wanneer 
spreken we nu eigenlijk over dementie 
en hoe herkennen we dementie? Tijdens 
dit praatcafé krijg je een duidelijke 
omschrijving van wat dementie is. 

DATUM  ma. 20 september 2021
LOCATIE Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde
UUR 19.00 uur
INFO gratis, inschrijven verplicht, 
info@dwaallicht.be

De verbeelding van het 
universum - Het verhaal  
rond de Big Bang

Wist je dat prof. Georges Lemaître de 
Big Bang-theorie in Leuven schreef? In 
het najaar van 2021 vindt in M Leuven 
de prestigieuze cultuurhistorische 
tentoonstelling ‘Verbeelding van het 
Universum’ plaats. Centraal staat de 
verwondering van de mens, die opkijkt 
naar de sterren en vragen stelt over 
oorsprong, vorm en betekenis van het 
onmetelijke heelal.

DATUM di. 21 september 2021 
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
UUR van 14.00 tot 16.00 uur 
PRIJS € 22,00
INFO Davidsfonds Sint-Job-in-‘t-Goor,  
www.davidsfondsacademie.be/aanbod/
academie/evenementen/32

Ontbijtbuffet
Verzorgd ontbijtbuffet in 2 groepen. 
Inschrijven verplicht via onderstaand 
e-mailadres. 

DATUM  zo. 26 september 2021
LOCATIE OC ‘t Centrum, Dorpsstraat 73
UUR van 08.30 tot 10.00 uur en van 10.00 tot
11.30 uur
PRIJS € 12,00 / € 6,00
INFO Ferm Sint-Lenaarts, 
fermsintlenaarts@proximus.be

Jobdag onthaalouders
Ferm Kinderopvang is op zoek naar 
nieuwe onthaalouders die hun huis 
en hart willen openstellen voor 
baby’s en peuters uit hun buurt. Je 
krijgt de kans om korte gesprekjes 
te voeren met een onthaalouder, 
een dienstverantwoordelijke, een 
veiligheidsverantwoordelijke, 
een vormingsmedewerker of een 
selectiemedewerker van de organisatie. 

DATUM  wo. 22 september 2021
UUR inschrijven voor een tijdsslot tussen 10.00
en 20.00 uur (coronaveilig doorschuifsysteem
waarbij je met de medewerkers kan praten).
LOCATIE Regiokantoor Ferm Kinderopvang,
Gemeenteplaats 5
INFO Ferm Kinderopvang, www.samenferm.
be/jobdagothaalouders

Whitbread Classic oldtimer 
happening

Rondrit voor Oldtimers (80 km), 
tentoonstelling van oldtimers 
en openlucht praatcafé met 
kinderanimatie. 

DATUM  zo. 26 september 2021
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
INFO Whitbread classic, 0475 84 09 63

Europa na corona –  
Rob Heirbaut

Welke impact heeft de coronacrisis op 
Europa? Wat kan Europa doen om 
uit de crisis te geraken? De spreker is 
verslaggever bij de VRT-nieuwsdienst. 

DATUM  ma. 27 september 2021
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
UUR van 20.00 tot 22.00 uur
PRIJS € 11 / € 9
INFO Neos Groot Brecht, brecht@neosclub.be
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SENNE GUNS - 
OPUS 3
Vrijdag 3 september 2021 • 
20.15 uur  • OC ‘t Centrum 
Sint-Lenaarts • € 16  / € 18

WORKSHOP:  
VELT – EETBARE 
BLOEMEN
Zaterdag 4 september 2021 • 
10.00 uur  • ‘t Meyhofke, Hoek-
straat 2960 Brecht • gratis

WORKSHOP:  
MENEERTJE  
TEELEPEL- 
LEPELSNIJDEN
Zaterdag 18 september 2021 • 
10.30 tot 17.30 uur   
GC Jan vander Noot • € 65

WORKSHOP:  
CONCEPT K – 
FLORAL HOOPS
Donderdag 30 september 2021 • 
19.30 uur  • Kapel Oude  
Klooster • € 45

STIJN VAN DE 
VOORDE - ‘FOR 
THOSE ABOUT TO 
ROCK I SALUTE YOU’

Vrijdag 1 oktober 2021 • 20.15 
uur  • OC ‘t Centrum Sint-Le-
naarts • € 18 / € 16
In 2020 werkte Stijn Van de Voorde 
precies 20 jaar voor Studio Brussel. 
Op twee decennia tijd leert een 
mens iets bij over ‘muziek’, in de 
breedste betekenis van het woord. 
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 (de wandeling 
duurt ongeveer 1 uur) •  
Wandeling in de Brechtse heide, 
samenkomen aan Kerklei-Betha-
niënlei 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. 

Een gepassioneerd verteller over 
zijn muze: de natuur.

URANIA
STERREN KIJKEN 
(GROOT)OUDER-
KIND

Vrijdag 15 oktober 2021 • 19.00 
uur  • Afspraak bij Schippers-
dreef 7 (TC de Merel) • € 10
Urania Mobiel, Vlaanderens 
mobiele sterrenwacht, komt naar 
Brecht. Bij helder weer stellen 
ze telescopen op en kijken naar 
de ringen van Saturnus, de 
maantjes van Jupiter en later 
op de avond naar de kraters van 
onze eigen maan. We zien hoe 
de zomersterrenbeelden plaats 
maken voor de herfsthemel, en 
turen naar enkele verre nevels 
tussen de sterren. Mochten 
de weergoden andere plannen 
hebben, dan projecteren ze een 
eigen sterrenhemel. 

NIEUWS VAN GC BRECHT

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

© BramVandecasteele

© Lieven Dirckx
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SECOND SON SAM

Donderdag 21 oktober 2021 • 20.15 uur  • Kapel 
Oude Klooster • € 5
Second Son Sam speelt sfeervolle folkpop/folkrock 
die doordringt tot in je ziel, die je tracht te raken met 
woorden recht uit het hart. Grenzen overschrijden 
en genres doorbreken is wat Second Son Sam 
misschien wel het liefste doet. Muziekstijlen worden 
met elkaar verweven om zo een unieke, diverse 
sound te creëren. 

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 
verjaardagsconcerten, op het podium omringd door 
zijn vaste begeleidingsgroep, zijn kompanen.  
 
Voor deze feestelijke gelegenheid brengt Johan een 
uitgebalanceerde bloemlezing uit zijn rijkgevuld 
repertoire vol klassiekers afgewisseld met 
prachtnummers van voorvaders à la Jacques Brel 
én met liedjes uit zijn nieuwste album. Verminnen 
70, een boeiende muzikale trip met meezing- en 
luistermomenten.

NIEUWS VAN GC BRECHT

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

© Wouter Matthysen en Sam Smedts

© Henk Van Cauwenbergh
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