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Om de bevolking meer bij de cultuurprijs te betrekken, 
werd het concept vernieuwd. Nadat een jury uit alle 
kandidaturen acht genomineerden had geselecteerd, 
kregen de inwoners van Brecht eind vorig jaar de kans om 
online te stemmen. Dat deden in totaal 866 Brechtenaren. 
Zo werden er dit jaar twee prijzen uitgereikt: prijs 
van de jury en één van het publiek. Parkhappening 
overtuigde de jury, Jef Hofmans was met zijn burenblad 
publiekslieveling. Ze kregen elk een cheque van 750 euro.

Jury kiest Parkhappening
De jury koos voor de vereniging met de grootste 
gemeenschapsvormende uitstraling, namelijk 
Parkhappening, een initiatief van de vriendenkring van 
het personeel van Brecht. Al twintig zomers brengt de 
Parkhappening jong en oud elke maandagavond in juli bij 
elkaar in het park. Genieten van muziek, een pintje drinken, 
een praatje slaan en een spetterend vuurwerk zijn de vaste 
ingrediënten. Gemiddeld zakken wekelijks zo'n 1.500 
bezoekers af naar het gemeentepark.

Jef Hofmans wint publieksprijs
De prijs van het publiek ging met 297 van de 866 stemmen 
naar geburenblad Brug. Eind 1988 ontsproot bij bezieler 
Jef Hofmans het idee om een geburenblad te maken. De 

bedoeling was om informatie te geven over 
aankomende activiteiten, maar ook 

om wat extra info te geven over 
de buren. Intussen is het een 

vast gegeven in de buurt en 
vervult het een belangrijke 
gemeenschapsvormende 
functie.

Parkhappening  
en Jef Hofmans  

winnen cultuurprijs  
van 2018

Cultuurprijs geeft Parkhappening extra stimulans om 
verder te doen
De laureaten waren in de wolken. “Wij zijn zo fier als een 
gieter”, glunderde Dirk Francken van de vriendenkring van 
het gemeentepersoneel dat de Parkhappening organiseert. 
“We zijn enorm verrast, zeker omdat we de juryprijs 
hebben gekregen. Wellicht waardeert die de impact die 
Parkhappening heeft op zoveel mensen. Gewone mensen 
op een feestelijke en gemoedelijke manier bij elkaar brengen, 
is ook cultuur. De Brechtenaren kunnen deze zomer 
opnieuw op ons rekenen.” Waaraan het geld zal worden 
besteed, was nog niet duidelijk. “Dit moeten we bekijken, 
maar normaal gezien delen we onze winst met verschillende 
goede doelen”, benadrukte Francken.

Jef Hofmans geniet van de appreciatie
Ook Jef Hofmans is tevreden. Hij startte dertig jaar 
geleden met het blad Brug met allemaal weetjes van en 
over de bewoners van de wijk Eyndoven-Locht dat wordt 
gescheiden door brug 11. “We moeten er niet flauw over 
doen, dertig jaar een blad maken is niet niets, de appreciatie 
door de buren en andere lezers doet toch wel wat. Het 
geeft een warm en aangenaam gevoel. Dankjewel buren, 
stemmers.”



INFO  Vlaamse infolijn, 1700

2

Paddentrek 
komt op gang 
In de loop van februari ontwaken 
amfibieën uit hun winterslaap 
en trekken ze massaal naar 
beken en poelen om zich 
voort te planten. Tijdens hun 
tocht moeten ze vaak een 
straat of een weg oversteken 
en lopen zo een groot risico 
om overreden te worden. Met 
de paddenoverzetactie in de 
omgeving van Rommersheide 
helpen gemeentebestuur Brecht 
en Natuurpunt de amfibieën 
om hun geboortepoel veilig te 
bereiken.

Matig je snelheid in de 
omgeving van Rommersheide 
voor de veiligheid van de 
diertjes én de vrijwilligers. 

Wist je trouwens dat er in 
2017 in totaal meer dan 
1000 amfibieën veilig werden 
overgezet? Het ging om 
maar liefst 7 soorten: de 
pad, groene kikker, bruine 
kikker, alpenwatersalamander, 
vinpootsalamander, 
kamsalamander en kleine 
watersalamander.

INFO Natuurpunt Brecht, Peter Block,  
peterblock1@hotmail.com,  
www.brecht.be/biodiversiteit,  
www.rommersheide.be

NIEUWE STRAATNAMEN:  
KOCKSTEEPAD EN SINT-MICHIELSWEG

In het centrum van de Brecht worden nieuwe woningen en 
appartementen gebouwd. Om die nieuwe woonzones te bereiken, 
worden er ook nieuwe straten aangelegd. Zo komt er een trage 
weg voor de verbinding van de woningen en appartementen 
aan de Lessiusstraat met het Schoolplein. Deze krijgt de naam 
Kocksteepad. De woonzone Lusthof, die momenteel toegankelijk 
is via de Nollekensweg, zal in een latere fase bereikbaar worden 
via de insteekweg aan de Lessiusstraat. 
Deze nieuwe weg krijgt de naam Sint-
Michielsweg. 

Kocksteepad

Een goed zichtbaar huis- 
nummer kan levens redden! 
Huisnummers kunnen soms goed verscholen zijn. Erger nog, soms is 
er zelfs helemaal géén huisnummer. Nochtans is een goed zichtbaar 
huisnummer voor de hulpdiensten van cruciaal belang om je woning 
snel te kunnen terugvinden, ook als het donker is. 

In geval van nood telt immers elke seconde!

Maak jij je huisnummer (weer) zichtbaar?

Sint-Michielsweg

STANDHOUDERS GEZOCHT 
PASENMARKT OP 2 APRIL
De jaarlijkse Brechtse Pasenmarkt bestaat uit drie delen: 
een rommelmarkt, een handelaars- en verenigingenmarkt 
en een jaarmarkt (vb. kleding, juwelen, ...) met professionele 
marktkramers.

De jaarlijkse rommelmarkt en handelaars- en verenigingenmarkt 
worden dit jaar in een nieuw jasje gestopt en gaan extra bruisen! 
Het moment om met je zaak, vereniging, club, ... naar buiten te 
komen. Standhouders voor deze twee markten: wees er snel bij, 
de standplaatsen zijn gratis.

INFO EN INSCHRIJVEN Unizo Brecht, 0477 76 42 91 (na 18.00 uur) 
of christine_vr@telenet.be



Een secundaire school kiezen 
doe je niet zomaar 

Op woensdag 7 februari vindt in Essen 
een regionale scholenbeurs plaats. 
De gemeentebesturen van Essen en 
Kalmthout slaan hiervoor opnieuw de 
handen in elkaar en nodigen alle leerlingen 
van de derde graad basisonderwijs 
uit. Meer dan 20 scholen uit de ruime 
omgeving - Essen, Kalmthout, Wuustwezel, 
Hoogstraten, Ekeren, Kapellen, Brasschaat, 
Stabroek en Antwerpen - stellen zich voor.

De overstap van basisschool naar secundair 
onderwijs is een scharniermoment. Met de 
scholenbeurs wil de gemeente de jongeren 
een goed gemotiveerde schoolkeuze 

laten maken. Zij kunnen er samen met hun ouders kennismaken met de 
secundaire scholen uit de ruime regio. Elke school heeft een stand waar je 
terechtkan voor informatie over de werking, visie, de studierichtingen en 
-mogelijkheden. Na deze eerste ontmoeting kunnen de jongeren achteraf 
de scholen van hun voorkeur nog bezoeken tijdens opendeurdagen. Ook 
jongeren die na de eerste of de tweede graad secundair onderwijs van school 
of richting willen of moeten veranderen, zijn uiteraard welkom.

De scholenbeurs vindt plaats op  
woensdag 7 februari in de Heuvelhal, 

Kapelstraat 7 in Essen en dit van  
16.00 uur tot 20.00 uur. 

MEER INFO  onderwijs@essen.be - 03 670 01 56

STANDHOUDERS 
FEEEEST IN HET 
PARK GEZOCHT… 
PAS JIJ IN ONZE 
KRAAM?
 
Elk jaar staat het begin van de 
zomervakantie in Brecht gelijk aan 
feeeest in het park (zaterdag 30 
juni, vanaf 14.00 uur), al voor de 
4e keer!
Feeeest in het park is een gratis 
cultuurfestival voor jong en 
oud. Verwacht je opnieuw aan 
een namiddag vol spektakel, 
amusement en gezelligheid.
 
Ook dit jaar organiseren we een 
pop-up markt. Tal van winkeltjes, 
ondernemers en creatievelingen 
uit Brecht en omstreken tonen het 
beste van zichzelf.

Ben jij een creatieveling, 
kunstenaar of heb je een hippe 
(web)shop of tof idee? Dan pas jij 
misschien wel in onze kraam...
 Wie een stand wil, kan zich 
registreren  
via www.brecht.be/feeeest
 

IN
 H

ETPARK

MEER INFO   
Cultuurdienst,  
Gemeenteplaats 1,  
03 660 28 30 of  
cultuurdienst@brecht.beWIN WIN WIN 

We geven enkele duotickets weg voor de prachtige theatervoorstelling Don 
Quichot van Het Gevolg op zaterdag 24 februari 2018. Meer info zie blz. 7.

Stuur een mailtje naar cultuurdienst@brecht.be met het antwoord op 
onderstaande vraag: 

"Wie schreef het boek Don Quichot?"
Op 15 februari loten we de winnaars uit!
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OP TOCHT DOOR 
HET BRECHTSE 
VERLEDEN IN 
NIEUW BOEK

De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Brecht lanceert 
binnenkort een nieuw boek vol wetenswaardigheden uit de lokale 
geschiedenis: ‘Voetspoor 2, op tocht door het Brechtse verleden’. 
Deze uitgave is het vervolg op het succesvolle ‘Voetspoor 1’ uit 2016. 
Als we vandaag met deze schat aan kennis door Brecht wandelen, 
vinden we achter elke hoek sporen van onze voorouders, mensen 
van vlees en bloed, die hun voetspoor in Brecht -maar soms ook aan 
de andere kant van de - wereld achterlieten. 

Het boek bevat een groot aantal familienamen, anekdotes 
rond locaties of gebouwen, maar ook een degelijke historische 
achtergrond over gebeurtenissen die de Brechtse gemeenschap ooit 
heftig hebben beroerd. De toegankelijke teksten worden geïllustreerd 
met meer dan 300 vaak nooit eerder gepubliceerde foto’s en 
illustraties, wat van ‘Voetspoor 2’ ook een fraai kijkboek maakt.

Het nieuwe boek kan besteld worden door 25 euro te storten op 
rekeningnummer BE38 0682 0978 6472 van de Geschied- en 
Oudheidkundige Kring van Brecht, met vermelding ‘Boek Voetspoor 
2018’. De bestelde boeken kunnen op paasmaandag 2 april van 
10.00 tot 16.00 uur afgehaald worden in het lokaal van de Geschied- 
en Oudheidkundige Kring (Mudaeusstraat 2, 2960 Brecht). 
Nadien kan je daar ook elke dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 
uur terecht en is het boek ook te koop bij de toeristische dienst 
(Gemeenteplaats 1).

TONNAGEBEPERKING BRECHT-CENTRUM

Sinds maart 2017 is de laatste fase van De Ring volledig 
afgewerkt. Het zwaar verkeer heeft sindsdien geen toegang 
meer tot de dorpskern van Brecht en wordt dus over de 
nieuwe ringweg geleid. In Brecht-Centrum geldt nu een 
verbod voor voertuigen waarvan de massa in beladen 
toestand hoger is dan 5 ton. Hierdoor wordt de dorpskern 
veiliger voor de zwakke weggebruiker.

ZWERFKATTEN
Al sinds 2005 doet de gemeente 
een serieuze inspanning om met 
behulp van het Dierenthuisje alle 
zwerfkatten te steriliseren of te 
castreren. Gemiddeld worden er 100 
zwerfkatten op een jaar behandeld.

Ergens gedropt
Zwerfkatten zijn vaak kittens uit 
een nest van een huiskat die ergens 
‘gedropt’ zijn en weten te overleven 
in de natuur. Eén poesje kan geen 
kwaad, maar deze poesjes kunnen 
snel en gemakkelijk kweken. Zo 
veroorzaken ze al snel hinder en 
overlast. In de ‘paringstijd’ maken 
ze veel lawaai. Ze gaan vaak tussen 
ons huishoudelijk afval op zoek naar 
voedsel. Bij het afbakenen van hun 
terrein veroorzaken ze geurhinder 
en laten ze uitwerpselen achter. 
Waar veel katten zijn, verspreiden 
typische kattenziekten ook snel 
van zwerfkatten naar huiskatten en 
omgekeerd.

Ook huiskatten steriliseren
Om de inspanningen van het 
gemeentebestuur de afgelopen 
jaren te ondersteunen, roept 
het gemeentebestuur alle 
katteneigenaars op om hun huisdier 
ook tijdig te laten steriliseren of 
castreren. Dit zijn vrij eenvoudige 
ingrepen waarvan je kat weinig hinder 
ondervindt. Naast de vermindering 
van het aantal zwerfkatten heeft dit 
ook zijn voordelen voor de kat zelf: 
ze gaan minder zwerven, vechten 
minder, lopen minder risico op 
besmettelijke ziektes, geven geen 
nachtconcerten en veroorzaken 
minder stankoverlast.

INFO Onthaal, Gemeentepark 1,  
03 660 25 50 of gemeente@brecht.be

MEER INFO  Geschied- en Oudheidkundige Kring van Brecht, Mudaeusstraat 2, 
kempus@hotmail.com
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Inschrijvingen schooljaar 
2018-2019

Start van inschrijvingen voor kleuters 
geboortejaar 2016.

DATUM  do. 01/02/18 
UUR  van 07.00 tot 16.00 uur
LOCATIE GBS De Schakel, Kerkstraat 1
CONTACT  GBS De Schakel, 03 313 98 62

Inschrijvingen schooljaar 
2018-2019

Start van inschrijvingen voor kleuters 
geboortejaar 2016.

DATUM  do. 01/02/18 
UUR  van 07.00 tot 16.00 uur
LOCATIE GBS De Sleutelbloem, Schoolplein 2
CONTACT  GBS De Sleutelbloem, 03 313 81 63

Musical "Monsterhit"
Een 'monsterlijke' musical opgevoerd 
door alle leerlingen van Daltonschool 
In 't Groen. In samenwerking met de 
Ouderwerking.

DATUM vr. 02/02/18 en za. 03/02/18
UUR van 13.30 tot 15.30 uur

LOCATIE gc Jan Van Der Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Daltonschool In 't Groen,  
basisschoolintgroen@scarlet.be

Quiz
Algemene kennisquiz waarbij zowel de 
ervaren quizploegen alsook gelegenheids-
quizzers een aangename avond beleven.

DATUM  vr. 02/02/18
UUR om 20.00 uur
PRIJS  € 15,00 (per ploeg)
LOCATIE Kantine voetbal KFC Sint Lenaarts, 
Houtstraat 4a
CONTACT KFC Sint-Lenaarts,  
dave.van.ostaeyen@telenet.be

Fakkeltocht
Wandeltocht van 3 km of 6 km. 

DATUM za. 03/02/18
UUR  Vertrek tussen 18.00 en 19.30 uur
PRIJS  € 1,00
LOCATIE VBS Maria Middelares, Hogebaan 2
CONTACT  VBS Maria Middelares,  
www.maria-middelares.be

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

DATUM wo. 07/02/18 en wo. 21/02/18
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

Bloed geven doet leven
Je mag bloedgeven als je tussen 18 en 66 
jaar oud bent en een goede gezondheid 
hebt. Het vraagt amper een klein uurtje 
van je tijd. Met één bloeddonatie kan 
je verschillende mensen helpen. Meld je 
vandaag nog als bloeddonor. Zo help je 
mee mensenlevens redden. 

DATUM do. 08/02/18
UUR  van 16.30 tot 20.30 uur
LOCATIE Administratief Centrum, Kerklei 2
CONTACT Rode Kruis Sint-Job-in-'t-Goor, 
www.rodekruis.be

Quiz

K.H. De Eikel organiseert haar 
jaarlijkse quiz onder leiding van Guy 
Stoffelen.

DATUM za. 10/02/18
UUR van 20.00 tot 23.30 uur
PRIJS  € 15,00 (per ploeg)
LOCATIE Feestzaal De Eikel, Oude Veldstraat 4
CONTACT K.H. De Eikel, 03 313 86 87 of 
marcel.herthogs@telenet.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUR van 20.15 tot 22.00 uur
LOCATIE Kapel Oude Klooster, 
Gasthuisstraat 42
CONTACT  Cultuurdienst Brecht, 
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

Boekvoorstelling: 
'Dagboek van 

een flik'
Gedurende de laatste acht jaren 
van zijn carrière werkte auteur 
Bert Gorissen als patrouille- en 
wijkagent in de Brusselse Marol-
len. Dat resulteerde in een serie 
dagboeken die de basis vormden 
voor dit actuele en moedige verslag 
over multiculturaliteit dat niemand 
onverschillig zal laten die met onze 
maatschappij is begaan. Iedereen 
welkom vanaf 20.00 uur.

02 
FEB
vrijdag

Dagboek  
van een flik

Bert Gorissen
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Sprookjes Enzo: Incontri16 
FEB
vrijdag

Een magische vuurperformance 
voor iedereen! Deze voorstelling is 
vorig seizoen helaas afgelast. We 
zochten én vonden een nieuwe 
datum, en hopen jullie graag 
opnieuw te kunnen verwelkomen. 
Bij valavond steken we de vuren 
aan en nodigen we je uit op een 
eigenzinnig vuurspektakel in 
openlucht. Met Incontri (ontmoe-
tingen) vertellen we je een klein 
verhaal vol sterke beelden dat je 
doet wandelen tussen de sterren 

en laat dansen tussen de vlammen. Paraplu’s worden draaimolens van vuur, 
vuurslangen schieten weg in het donker… Bij elke voorstelling vindt er een 
unieke ontmoeting plaats; met het publiek, met de locatie. Iedere ‘Incontri’ 
is speciaal en apart, steeds op de één of andere manier aangepast aan het 
publiek en de plaats..

UUR  van 20.15 tot 22.00 uur
PRIJS  € 5,00

LOCATIE gc Jan Van Der Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

Aspibal
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert 
Chiro Nelto een aspibal. 

DATUM zo. 11/02/18
PRIJS € 5,00
LOCATIE Tent Leeuwerk Sint-Lenaarts
CONTACT Chiro Nelto, www.chironelto.be

Ontbijt Overbroekse  
Volleybalclub

Kom gezellig ontbijten of bestel een 
luxe-ontbijtmand aan huis geleverd. 
Vooraf inschrijven verplicht. 

DATUM zo. 11/02/18
PRIJS € 12,00
LOCATIE Parochiezaal Overbroek,  
Sint- Willebrordusstraat 21
CONTACT Overbroekse volleybalclub, 
facebook 'Ontbijt Overbroekse Volleybalclub'

Ski en snowboarddag  
(10-18 jaar)

Ook fan van sneeuw en kou? Top, 
want we trekken naar de overdekte 
skipiste Skidôme in Rucphen. Op 
deze piste krijgen zowel beginners als 
gevorderden anderhalf uur ski- of 
snowboardles. Daarna kan je nog 30 
minuten vrij skiën of snowboarden.

DATUM  ma. 12/02/18
UUR van 10.00 tot 15.30 uur
PRIJS € 29,00
LOCATIE Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7
CONTACT Sportdienst Brecht, 03 660 28 30 of 
www.sportiefbrecht.be

Binnenspeeltuin  
Den Deugeniet

Vandaag gaan we naar Den 
Deugeniet, een heel grote 
binnenspeeltuin met reusachtige 
springkastelen, trampolines, 
hangbruggen en supersnelle 
glijbanen. Alsof dat nog niet genoeg 
is, kan je gaan feesten in de glow-in-
the-dark disco, racen in zandbuggy’s 
en rondvliegen in een helikopter. Als 
het mooi weer is, kunnen we ook in 
de buitenspeeltuin.

DATUM  di. 13/02/18
UUR van 09.45 tot 16.40 uur
PRIJS € 6,00
LOCATIE Vertrekplaatsen: 
•  parking voetbal Houtstraat om 09.45 uur
•  parking gbs De Sleutelbloem,  

Schoolstraat om 09.55 uur
•  Lochtenbergplein om 10.10 uur
CONTACT  Jeugddienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.jeugdwerkingbrecht.be

Dino's en eenhoorns  
knutselen 4-6 

In deze workshop toveren we je in mum 
van tijd om tot een echte eenhoorn of 
dinosaurus. We maken een hoofddeksel 
dat ons helemaal doet inleven in 
deze wereld en zo heb je ineens ook je 
carnavaloutfit klaar.

DATUM  ma. 12/02/18
UUR van 09.00 tot 12.00 uur
PRIJS  € 6,00
LOCATIE gc Jan Van Der Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Jeugddienst Brecht, 03 660 28 30 of 
www.jeugdwerkingbrecht.be
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UUR van 20.15 tot 22.00 uur
PRIJS € 11,00
LOCATIE gc Jan Van Der Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst Brecht, 
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

Het Gevolg:  
Don Quichot

Twee jaar geleden maakte regisseur 
Stefan Perceval samen met Brent 
Vandecraen de voorstelling ‘Wor-
tel van glas’. Nu slaan ze opnieuw 
de handen in elkaar voor ‘Don 
Quichot’. Brent (18) bewerkte het 
originele verhaal van Miguel de 
Cervantes naar een verhaal over 
wat je nodig hebt om normaal te 
zijn in deze wereld. Brent liep een 
hersenletsel op bij zijn geboorte en 
zit in een rolstoel, maar hij koes-
tert ook een bijzondere passie voor 
theater. Als hij op het podium staat, 
blaast hij iedereen van zijn sok-
ken. Zijn tegenspeelster Eugenia is 
zeventien en kwam zes jaar geleden 
vanuit Ghana naar Turnhout. Haar 
solovoorstelling onder de vleugels 
van Het Gevolg gooide direct hoge 
ogen. Tom Lanoye zei hierover: “die 
zou ik nooit meer laten gaan.”

24 
FEB

zaterdag

Wat alz 
Lezing over dementie door Kasper 
Bormans.

DATUM di. 13/02/18
UUR  van 19.00 tot 22.30 uur
PRIJS  € 7,00
LOCATIE gc Jan Van Der Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Neos Groot Brecht,  
patisserie.sint.michiel.bvba@telenet.be

Zelf botsballen maken 4-6 j
Weet jij wat stuiteren is? Weet jij 
hoe het komt dat een bal die je recht 
naar beneden gooit, terug naar boven 
komt? Weet jij of alle ballen even hard 
stuiteren? Dan is het nu tijd voor een 
wetenschappelijk experiment! We 
maken 2 verschillende stuiterballen en 
testen nadien welke het best werkt.

DATUM do. 15/02/18
UUR  van 09.00 tot 12.00 uur
PRIJS  € 6,00
LOCATIE gc Jan Van Der Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Jeugddienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.jeugdwerkingbrecht.be

Gezondheidswandeling
Begeleide wandeling rond de 
steenfabriek van Sint-Lenaarts.

DATUM  wo. 21/02/18
UUR van 13.30 tot 16.00 uur
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20, 
hetsluisken@ocmwbrecht.be

Tabletcafé
Heb je een tablet of smartphone en 
wil je graag wat tips en trucs opdoen? 

DATUM  vr. 23/02/18
UUR van 10.00 tot 12.00 uur
LOCATIE Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, 
Kerklei 2
CONTACT Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor,  
03 330 12 80

Kaartavond

Jaarlijkse kaartavond slagen halen met 
een prijzenpot van 400 euro..

DATUM  vr. 23/02/18
UUR van 19.00 tot 23.30 uur
PRIJS  € 3,00
LOCATIE Kantine voetbal KFC Sint Lenaarts, 
Houtstraat 4a
CONTACT WTC Mistral Bikers, 0479 66 84 70 
of http://wtc.mistralbikers.be

Cursus biologisch 
moestuinieren

De cursus behandelt alle aspecten 
van de moestuin. We starten met 
een les theorie en daarna volgen 
praktijklessen om de 14 dagen tussen 
maart en oktober. 

DATUM  za. 24/02/18
UUR  van 09.00 tot 12.00 uur
PRIJS  € 10,00
LOCATIE gc Jan Van Der Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Kringloopkrachten Brecht,  
www.brecht.be/kringlooptuin

(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. 25/02/18
UUR  om 09.10 uur
PRIJS € 30,00
LOCATIE De Yogazolder, Kleipikker 11
CONTACT Sportdienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.sportiefbrecht.be



IN BRECHT

Deadline UiT-kalender maart: vrijdag 9 februari 2018

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

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

Badmintontornooi
Neos Brecht organiseert samen met 
sportievak en de sportdienst voor de 
eerste keer een badmintontornooi 
voor 50+'ers. Inschrijven kan tot 
uiterlijk 20 februari 2018. 

DATUM  do. 01/03/18
UUR  van 09.00 tot 16.30 uur
PRIJS  € 5,00

LOCATIE Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7
CONTACT Neos Groot Brecht,  
patty.vandenbogaert@telenet.be

Quiz
De veteranen van K. Brecht SK 
organiseren een quiz met quizmaster 
Guy Stoffelen.

DATUM  02/03/18
UUR  om 20.00 uur
PRIJS  € 15,00 (per ploeg)
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Veteranen K. Brecht SK,  
veteranen.brecht@gmail.com

I Love Sint-Job &  
I Love Retro
Grote tentfuiven georganiseerd door 
Chiro Sint-Job-in-'t-Goor.

DATUM  vr. 02/03/18 en za. 03/03/18
PRIJS  € 5,00
LOCATIE Max Wildiersplein
CONTACT Chiro Sint-Job-in-'t-Goor,  
www.ilovesintjob.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 Max Wildiersplein
CONTACT KLJ lokaal, Houtstraat 4e 
www.ilovesintjob.be

Casier & Co: Moes (1,5-5 j

Een poëtische voorstelling vol fantasie 
voor 1,5 tot 5-jarigen. De grote 
bewegingen en de verrassende geluiden 
spreken de kleintjes aan. Terwijl het 
verhaal de oudere kinderen meevoert. 
Na de voorstelling kunnen de kinderen 
spelen in de MOESspeeltuin, een reeks 
fijne installaties waarin de kinderen 
zelf aan de slag kunnen met appeltjes, 
vrachtwagens en potjes.

DATUM  zo. 25/02/18
UUR  om 14.00 uur en om 16.00 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE gc Jan Van Der Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.gcbrecht.be

WORDT VERWACHT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kapel Sessie #4:  
The Bonnie Blues

28 
FEB

woensdag

The Bonnie Blues 
speelde vorige zomer 
de pannen van het dak 
tijdens Feeeest in het 
Park, dus we nodigen 
hen graag nog eens 
uit voor een Kapel 
Sessie. The Bonnie 
Blues is een akoestisch 
trio dat klinkt zoals 
het interbellum in 
een café-chantant of 
een bluesjoint in de 
Louisiaanse bayou. 
Intiem, rauw en af en toe ondeugend. Ze brengen bekende en onbekende 
liedjes in de stijl van de jaren '20 tot '50 van slowfox tot calypso, van bolero 
tot barbershop ragtime.

UUR  van 20.15 tot 22.00 uur
PRIJS  € 5,00

LOCATIE Kapel Oude Klooster, 
Gasthuisstraat 42
CONTACT  Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be


