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Start ticketverkoop nieuw seizoen
GC Jan vander Noot
Vanaf 8 mei is de nieuwe seizoensbrochure van gc Brecht verkrijgbaar. 
Vanaf oktober hopen we het publiek opnieuw massaal te kunnen 
verwelkomen. Het programma is opnieuw een mix van theater, 
muziek, humor, familievoorstellingen, workshops en uitstappen. 

We openen het seizoen iets later dan andere jaren, met de nieuwe 
voorstelling van William Boeva. Tijdens de eerste maanden passeren 
bovendien o.a. Yevgueni, Annemie Struyf, Jan De Smet, Bruno 
Vandenbroecke, Steven Mahieu, Tom Vanstiphout, Johan Petit en 
Jeron Dewulf. Later op het seizoen passeren nog Raymond Van Het 
Groenewoud, Johan Terryn, Nele Goossens en Circus Ronaldo.

Het volledige programma kan je ontdekken in de brochure of op 
www.gcbrecht.be. De brochure kan je vinden bij de dienst vrije 
tijd, in het gemeentehuis, in je brievenbus of op www.gcbrecht.
be. Als je hem toch niet vindt, bel dan 03 660 28 30 of mail 
cultuurdienst@brecht.be.

Start ticketverkoop
Vanaf zaterdag 27 mei om 10.00 uur kan je een abonnement 
kopen. Als je een abonnement koopt, ben je zeker van de 
beste plaatsen en is elk ticket 2 euro goedkoper. Werking 
abonnement:
• je kiest per persoon minimum 4 verschillende 

voorstellingen;
• er zijn abonnementsformulieren beschikbaar  

op de website;
• 1 abonnement per persoon!
• bij de aanschaf van een abonnement  

kan je nog geen losse tickets bijbestellen.
Losse tickets zijn te koop vanaf zaterdag 11 juni om 
10.00 uur.

Hoe en waar tickets en abonnementen kopen?
• Telefonisch: 03 660 28 32;
• bij de dienst vrije tijd  

(Gemeenteplaats 1, 2960 Brecht);



2

Ga je deze zomer op reis naar het buitenland? Controleer dan nu de 
geldigheidsdatum van je identiteits- en reisdocumenten al. Voor sommige 
landen moeten deze documenten zelfs nog 3 of 6 maanden geldig zijn vanaf de 
datum van inreis.

Kids-ID: kinderen onder de 12 jaar hebben een kids-ID nodig om te reizen 
binnen Europa. 

Reispaspoort: voor een reis buiten de Europese Unie heb je voor jezelf en 
voor je kinderen misschien een reispaspoort nodig. 

Aflevertermijn Prijs Prijs spoedprocedure

E-ID 3 weken € 15,70 € 100,00 tot € 188,30

Kids-ID 3 weken € 6,30 € 100,00 tot € 188,30

Reispaspoort 2 weken € 75,50 (volwassene)
€ 35,00 (minderjarige)

€ 265,50 (volwassene)
€ 210,00 (minderjarige)

Meebrengen: eventueel je oud paspoort en een recente pasfoto in kleur. De 
betalingen kunnen met cash geld gebeuren, maar bij voorkeur met bancontact. 

Pasfoto
Sinds begin dit jaar gelden voor alle documenten zeer 
strenge voorwaarden voor de pasfoto’s. De foto moet een 
lichte effen achtergrond hebben. Het aangezicht moet 70 
tot 80 procent van de oppervlakte van de foto innemen. 
Bovendien moet je op de foto recht vooruit kijken, met 
gesloten mond en neutrale gelaatsuitdrukking. Als je een 
bril draagt, moeten je ogen volledig zichtbaar zijn.  

Rijbewijs
Als je in het buitenland een auto wil huren, moet je voor sommige landen een 
internationaal rijbewijs hebben. In sommige landen kan je een boete krijgen 
voor oude of niet goed leesbare rijbewijzen. Ruil je rijbewijs best om als:
• je rijbewijs werd uitgereikt voor 31 december 1988;
• je rijbewijs beschadigd is.

INFO Dienst bevolking, Gemeentepark 1, 03 660 25 50 of dienst burgerzaken  
Sint-Job-in-'t-Goor, Kerklei 2, 03 636 00 44, www.diplomatie.belgium.be of  
www.ibz.rrn.fgov.be (rubriek identiteitsdocumenten)

REGISTREER JE REIS

Registreer je reis snel,  
handig en gratis via  
travellersonline.diplomatie.be. 
Doet zich in jouw land van 
bestemming een ernstige 
crisis voor (natuurramp, 
aanslag …), dan zal de FOD 
Buitenlandse Zaken je mak-
kelijker kunnen informeren 
en helpen.

REISADVIEZEN PER LAND

Is jouw bestemming veilig? 
Moet je bepaalde regio’s 
in een land mijden? Heb je 
vreemde valuta, vaccins of 
specifieke verzekeringen 
nodig? De FOD Buitenlandse 
Zaken verstrekt praktische 
informatie waarmee je met 
kennis van zaken jouw va-
kantie kunt plannen, heel wat 
problemen kunt voorkomen 
en de kans op een vlotte reis 
kunt maximaliseren. De in-
formatie op www.diplomatie.
belgium.be wordt geregeld 
bijgewerkt. Je kan die het 
best telkens raadplegen vóór 
je reserveert … en vóór je 
vertrekt!

NIEUW PASPOORT OF KIDS-ID NODIG?  
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Zet jouw 
duurzame 
producten in 
de Ecowijzer 
De Ecowijzer is een aankoopgids 
met aandacht voor lokale, 
biologische, duurzame en 
Fairtrade producten. De bewuste 
consument vindt er alle adressen 
in terug waar je deze producten 
kan kopen in de gemeenten 
Brecht, Essen, Kalmthout en 
Wuustwezel. 

De laatste editie dateert van 
2013 en is aan vernieuwing 
toe. In plaats van een papieren 
boekje, kiezen we in 2017 voor 
een website waar je eenvoudig 
alle adressen en informatie 
over duurzame producten kan 
terugvinden. Verkoop je zelf 
duurzame producten of lever 
je duurzame diensten? We 
vermelden je gegevens graag en 
gratis op onze nieuwe website. 
Neem voor 20 mei contact op 
met onderstaande dienst.

INFO  Dienst welzijn, Gemeentepark 1, 
03 660 25 50 of kris.vandijck@brecht.be

NIEUWE CAMPAGNE  
‘ZO DICHTBLIJ’

Van 29 april tot en met 3 juni 2017 
organiseert de gemeente Brecht 
i.s.m Bond Beter Leefmilieu, UNIZO 
en Gezinsbond de nieuwe campagne 
‘Zo Dichtblij’, de opvolger van 
de succesvolle campagne ‘Met 
Belgerinkel naar de winkel’.

De deelnemende handelaars 
en ondernemers zullen leuke 
posters uithangen met de slogan 
‘Fijn je hier weer te zien!’. Op 
die manier wil ‘Zo Dichtblij’ de 
inwoners bewust maken van een bruisende kern en detailhandel, horeca 
én ondernemerschap in en rond de kern op de juiste plaats stimuleren. 
Want ook diensten, creatievelingen en kleinschalige productie brengen het 
centrum tot leven. Tijdens de campagneperiode belonen de deelnemende 
handelaars en ondernemers hun klanten daarom met een lot. 

Klanten van de deelnemende handelaars zullen vanaf 29 april hun loten 
kunnen registreren op zodichtblij.be en maken kans op een prijs van de 
lokale tombola.

INFO www.zodichtblij.be

NEEM  
DEEL EN DOE 

HET HART VAN 
ONZE GEMEENTE 

KLOPPEN!

PARKEREN AAN STATION 
NOORDERKEMPEN
De laatste maanden werd vastgesteld dat er heel wat bestuurders 
niet reglementair parkeren aan het station Noorderkempen. Om 
de bestuurders te wijzen op een correct parkeergedrag werd vorige 
maand al een waarschuwingsblad uitgehangen in het station. 
Daarnaast zal de politiezone Voorkempen ook op regelmatige basis 
controles uitvoeren om het wildparkeren een halt toe te roepen. Een 
gewaarschuwd man… 



BRECHTSE STRATENLOOP 
VIERT 15DE JAARGANG 

Op vrijdag 23 juni zullen er weer bijna 1500 lopers zich 
begeven door de mooie dorpskern van onze gemeente Brecht 
tijdens de Brechtse stratenloop. Zoals de voorbije jaren zijn 
er een kleuter-ouder run, twee kidsruns, de 5km en 10km. 
Kortom, van jong tot oud, sporter of enthousiaste supporter: 
iedereen is welkom!

Inschrijven kan al!
Het startschot van de 
stratenloop zal pas het 
vierde weekend van juni 
weerklinken, maar de 
inschrijvingen zijn reeds uit 
de startblokken geschoten. 
Op vrijdag 23 juni start 
de eerste run (de kleuter-
ouder run, nieuw van vorig 
jaar!) om 18.35 uur. Tijdens 
de verschillende runs 
zorgt het DJ-duo Discobar 
Fietszak voor ambiance 
tot 23.00 uur. Verder kan 

iedereen ook genieten van de randanimatie en kermisattracties 
op en rond het Gemeenteplein. Op zaterdag 24 juni zullen de 
kermisattracties vanaf 16.00 uur bovendien worden aangevuld 
door een avondmarkt.

Waarom jij mee moet doen met de  Brechtse stratenloop: 
• je krijgt een gratis en uniek Running T-shirt van de Brechtse 

stratenloop bij voorinschrijving;
• je krijgt korting bij groepsinschrijving (0,50 euro per 

deelnemer bij minimum 10 deelnemers, 1 euro bij 
minimum 50 deelnemers);

• laat je verwennen door een koffiekoek, drankje en een leuk 
geschenkje bij aankomst;

• kinderen die deelnemen ontvangen een knappe medaille; 
• de eerste 10 mannen en vrouwen van de 10 kilometer 

ontvangen een mooie geldprijs;
• de eerste 5 Brechtse mannen en 5 Brechtse vrouwen van 

de 10 kilometer ontvangen ook een extra geldprijs;
• geniet van de sfeer, muziek en kermisattracties.

INFO Dienst vrije tijd, Gemeenteplaats 1, 03 660 28 30 of  
sportdienst@brecht.be 

VERKEN DE NOORDERTUIN VAN 
ANTWERPEN PER FIETS

Neem deel aan het Onderox fietsfestival en 
verken per fiets de Noordertuin van Antwerpen. 
Vraag tijdens de openingsuren van één van de 
deelnemende horecazaken een routebeschrijving. 
Je betaalt 5 euro en ontvangt daarvoor een 
huisproever of een tegoedbon. Tijdens de 
tocht beantwoord je enkele vragen en zet je 
verschillende foto’s in de juiste volgorde. Bij 
aankomst steek je het deelnemingsformulier in 
de urne waarmee je meteen kans maakt op een 
waardebon van 25 euro bij de zaak in kwestie. 

Telkens je een deelnemingsformulier koopt, 
krijg je een stempel op jouw fietskaart, die ook 
ter plaatse te verkrijgen is. Met vijf stempels 
is die kaart vol en maak je kans op één van de 
hoofdprijzen. Daarna begin je gewoon aan je 
volgende spaarkaart. Voor de route in onze 
gemeente kan je vertrekken bij ’t Zoet Moment in 
Sint-Lenaarts. De actie loopt van april tot en met 
september. 

FIETSZOEKTOCHT
Van mei tot september 
kan je opnieuw fietsen 
en speuren met de  
fietszoektocht in het 
teken van 40 jaar fusie. 
De tocht bedraagt ongeveer 56 km maar 
is opdeelbaar in verschillende lussen 
die de verschillende deelgemeenten 
doorkruisen en af en toe flirten met de 
gemeentegrenzen. Uiteraard zijn er mooie 
prijzen te winnen. Deelnameboekjes zijn te 
koop voor 4 euro bij de dienst vrije tijd en 
het administratief centrum in Sint-Job-in-
't-Goor. 

INFO Dienst toerisme, Gemeenteplaats 1,  
03 660 28 30 of www.toerismebrecht.be
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INFO www.lekkertrappen.be
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IN BRECHT
Stickerverkoop Rode Kruis

Dit jaar zijn "De Kiekeboe's" jarig en 
helpen ze het Rode Kruis helpen. Het 
resultaat is dan ook een prachtige 
sticker. De verkoop van de stickers is de 
belangrijkste bron van inkomsten voor 
de afdelingen van het Rode Kruis.

DATUM  van 28/04/17 tot 12/05/17 
PRIJS  € 5,00
LOCATIE Brecht, Sint-Lenaarts en Sint-Job-in-'t-Goor
CONTACT Rode Kruis afdelingen,  
www.rodekruis.be

The Making of … 
De leerkrachten van het IKO stellen hun 
werk tentoon. Leerkachten: Veroniek 
Van Samang, Vera Smeulders, Nancy 
Bastiaenssen, Elke Van Looy en Lien 
Vervoort.

DATUM  van 29/04 tot 07/05
UUR  za. en zo. van 10.00 tot 16.00 uur
wo. van 14.00 tot 18.00 uur
LOCATIE Oud klooster, Gasthuisstraat 42
CONTACT  IKO Brecht, 03 314 75 54 of  
info@iko-brecht.be

29/04 —
7/05/17
telkens op zaterdag 
en zondag van 10-16u
woensdag van 14-18u

VERONIEK VAN SAMANG
VERA SMEULDERS

NANCY BASTIAENSSEN
ELKE VAN LOOY
LIEN VERVOORT

De leerkrachten
van het IKO
stellen tentoon

Gasthuisstraat 42, 2960 Brecht

Beginternet
De reeks Beginternet is bedoeld voor 
wie nog (bijna) nooit met een computer 
gewerkt heeft. 

DATUM  di. 02/05/17 
UUR van 09.15 tot 12.00 uur
PRIJS  € 40,00 (8 lessen)
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00, 
liesbethvanmenxel@ocmwbrecht.be

Workshop: natuur- 
producten voor je huid

Geen parabenen en vaseline maar 
bijenwas en goudsbloemolie om je 
eigen dagcrème of lippenbalsem te 
maken. Wil jij dat ook proberen? Dan 
maak je zelf een bereiding die je ook 
mee naar huis neemt.

DATUM  di. 02/05/17
UUR van 19.30 tot 22.30 uur
PRIJS  € 4,00
LOCATIE Parochiezaal, Sint-Willebrordusstraat 21
CONTACT Velt Noorderkempen, 03 313 01 
33 of info.noorderkempen@velt.be

Massage & oorkaarsen
De meeste hoofd-, schouder- en 
nekklachten worden veroorzaakt door 
een teveel aan stress. Door een intense 
en milde massage van deze regio 
kunnen gespannen, stijve en pijnlijke 
spieren weer tot rust komen.

DATUM di. 04/05, 11/05 en 18/05/17
UUR van 14.00 tot 16.00 uur
PRIJS  € 15,00
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
bartneefs@ocmwbrecht.be

Overleven met de dood: de 
‘vergeten’ genocide

Auteur Marie Bamutese gaat in 
gesprek met haar man Peter Verlinden 
over de honderdduizenden Rwandese 
vluchtelingen in Zaïre/Congo.

DATUM  vr. 05/05/17 
UUR 20.00 uur
LOCATIE VBS Maria Middelares, 
Toekomstlaan
CONTACT Davidsfonds Sint-Job-in-‘t-Goor, 03 
636 35 01 of ludo.theunissen@themasoft.be

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop: Illustratief  
tekenen

UUR 19.30 uur
PRIJS € 5,00
LOCATIE IKO kunstacademie, 
Gasthuisstraat 42

CONTACT  Cultuurdienst Brecht 
i.s.m. IKO, 03 660 28 32,  
www.gcbrecht.be

02 
MEI
dinsdag

De Cobra-artiesten schilderden niet 
alleen met dikke klodders verf. Ze 
boetseerden, assembleerden en maakten 
zelfs tekeningen in stof. Met kinder-
tekeningen of onze eigen dromen als 
inspiratie maken we een assemblage in 
stof. Naai-ervaring is niet vereist.



6

IN BRECHT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UUR  om 20.15 uur 
PRIJS  € 11,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT   Cultuurdienst Brecht, 
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

Buurman  
(try-out) 
Normaal zou dit een try-out wor-
den voor hun komende festivaltour-
nee, maar die werd uitgesteld. Ze 
spelen bijgevolg hun enige concert 
van het jaar in Brecht. 

Buurman kreeg bekendheid in heel 
Vlaanderen toen de groep in maart 
2008 tweede werd in een aflevering 
van het muziekprogramma 'Zo is er 
maar één'. De jaren daarna toerde 
de band met deze muziek door Bel-
gische theaterzalen en speelde ook 
op enkele festivals, zoals Marktrock, 
de Gentse Feesten en Dranouter. 
In de Lotto Arena gooiden ze twee 
jaar geleden hoge ogen als cen-
trale gast van de Nekka-nacht. Er 
volgde een succesvolle theatertour 
doorheen heel Vlaanderen. En nu is 
dus Brecht aan de beurt, voor een 
intiemer, exclusief optreden.

"

26 
MEI
vrijdag

Schoolfeest De Sleutelbloem
Jaarlijks schoolfeest met als thema 
'Talenten'. De kleuters doen hun 
optreden van het grootouderfeest nog 
eens over. Verder zijn er nog tal van 
andere activiteiten.

DATUM  zo. 07/05/17
UUR van 13.00 tot 18.00 uur
LOCATIE gbs De Sleutelbloem, schoolplein 2
CONTACT gbs De Sleutelbloem,  
www.desleutelbloem.be

Opendeur O.C. Clara Fey  
en rommelmarkt

Beleef O.C. Clara Fey, een school voor 
bijzonder onderwijs. Tijdens de open-
deurdag is er een grote rommelmarkt 
ten voordele van de boerderijwerking.

DATUM  zo. 07/05/17 
UUR 10.00 uur
LOCATIE O.C. Clara Fey, Bethaniënlei 5
CONTACT O.C. Clara Fey,  
rommelmarkt.clarafey@fracarita.org

Herdenking einde WO II
Herdenking van het einde van de tweede 
Wereldoorlog aan het oorlogsmonument 
in Brecht.

DATUM  ma. 08/05/17
UUR 11.00 uur
LOCATIE Monument gesneuvelden en 
oorlogsslachtoffers, Schoolplein 
CONTACT NSB Brecht

Workshop GIMP 
GIMP is een gratis programma voor 
fotobewerking en digitaal design. Het 
thema van de workshop is 'tekst'. 

DATUM van 08/05/17 tot 22/05/17 
UUR ma. van 13.15 tot 16.15 uur
PRIJS  € 15,00
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
bartneefs@ocmwbrecht.be

Opendeur Klei(N)atelier
De Week van de Amateurkunsten is 
een kunstweek voor en door iedereen 
die gepassioneerd is door kunst in de 
vrije tijd. Werken van o.a. Katrien van 
Baarle, Lut Vandenbroeck, Trees Van 
Looveren en Hilde Verwulgen. Je kan 
op beide dagen (tussen 14.00 en 16.00 
uur) zelf een bordje beschilderen met 
glazuur en dit zolang de voorraad 
strekt. Kostprijs voor materialen: 14,00 
euro/bordje.

DATUM za. 06/05/17 en zo. 07/05/17   
UUR  van 10.00 tot 18.00 uur 
LOCATIE Klei(N)atelier vzw, Baan op Sas Twee 28
CONTACT  Week van de Amateurkunsten, 
www.wak.be

Schoolfeest De Zevensprong
Maak kennis met de school De 
Zevensprong en geniet van de 
verrassende acts van de kleuters 
en leerlingen. Deze dag heb je ook 
de gelegenheid om jouw kind in te 
schrijven in de school.

DATUM za. 06/05/17
UUR  van 13.30 tot 17.00 uur 
LOCATIE De Zevensprong, Venusstraat 5
CONTACT  De Zevensprong, 03 660 07 70, 
www.de7sprong.be

Rommelmarkt
K.H. De Eikel organiseert haar 
jaarlijkse rommelmarkt, met binnen- en 
buitenplaatsen.

DATUM  zo. 07/05/17
UUR  van 09.00 tot 17.00 uur
PRIJS  € 1,50
LOCATIE Feestzaal De EikelOude Veldstraat 4
CONTACT Koninklijke Harmonie De Eikel,  
03 313 86 87 of marcel.herthogs@telenet.be
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Bloed geven doet leven
Ook jouw bloed redt levens. Elke 
dag hebben mensen bloed nodig: 
na een operatie, een bevalling, een 
verkeersongeval… 

DATUM  do. 11/05/17  
UUR van 17.00 tot 20.30 uur 
LOCATIE Administratief Centrum, Kerklei 2
CONTACT  Rode Kruis Sint-Job-in-'t-Goor, 
www.rodekruis.be

Kom uit je stal
Kom in je overall naar deze fuif en je 
moet geen inkom betalen.

DATUM vr. 12/05/17
UUR  21.00 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE Hanenpad
CONTACT KLJ Brecht, www.kljbrecht.be

Black and White
KLJ Brecht organiseert zijn jaarlijks fuif 
Black & White.

DATUM za. 13/05/17
UUR  21.00 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE Hanenpad
CONTACT KLJ Brecht, www.kljbrecht.be

Schoolfeest Klavertje 3
Maak kennis met de school Klavertje 3 
en geniet van de verrassende acts van 
de kleuters en leerlingen van klavertje 
3. Je hebt deze dag ook de mogelijkheid 
jouw kind in te schrijven.

DATUM  zo. 14/05/17
UUR van 14.00 tot 19.00 uur
LOCATIE Klavertje 3, Sint-Willebrordusstraat 60
CONTACT Klavertje 3, 03 660 07 70,  
www.klavertjedrie.be

Opendeur brandweer 
Attracties voor kinderen, 
demonstraties, rondritten met 
brandweerwagens, tuimelwagen, …

DATUM  zo. 14/05/17
UUR van 10.00 tot 18.00 uur
LOCATIE Brandweerpost Sint-Job-in-'t-Goor, 
Watertorenstraat 3
CONTACT Brandweer, 03 313 97 11

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop: Knutselen  
met Vlieg (7-9 j)

UUR van 14.00 tot 16.00 uur
LOCATIE Bibliotheek Brecht, 
Mudaeusstraat 9

CONTACT  Bibliotheek Brecht,  
03 330 12 80 of  
info@bibliotheekbrecht.be

31 
MEI

woensdag

Ook deze zomer komt Vlieg terug naar 
Brecht! Om helemaal klaar te zijn voor 
zijn komst, willen we de bibliotheek in een 
vliegend jasje steken! Kom je graag helpen? 
Schrijf je dan snel in voor deze leuke mid-
dag vol schilder- en knutselplezier.  

Van 2015 tot 2019 zoomen we met de 
Schatten van Vlieg in op de 5 zintui-
gen.  Ruikt dit naar meer? Ontdek onze 
geurige speurtocht van 1 juli tot en met 31 
augustus 2017 in het centrum van Brecht, 
gratis te verkrijgen aan de balie van onze 
hoofdbib vanaf eind juni 2017.

Tabletcafé

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

DATUM  vr. 26/05/17
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

07 
JUNI

woensdag



IN BRECHT

Deadline UiT-kalender juni: vrijdag 12 mei 2017

WORDT VERWACHT

Kermisbal 
Niet te missen kermisbal met 
liveoptredens van De Schorre en Band 
Marginal, afterparty met DJ's in the 
Fik.

DATUM  vr. 02/06/17
UUR 20.00 uur
PRIJS € 5,00
LOCATIE Tent Kerkstraat
CONTACT Gebuurte Kerkstraat

Kleipikkersrun
Jezelf een sportieve boost geven 
tijdens Pinksteren Kermis? Neem dan 
deel aan de zesde Kleipikkersrun, 
een stratenloop voor jong en oud! 
Voorinschrijven kan nog tot en met 24 
mei via de website.

DATUM  zo. 04/06/17
UUR van 14.00 tot 19.00 uur
PRIJS € 7,00 en € 3,00 (kinderen)
LOCATIE Vertrek en aankomst gbs De Schakel, 
Kerkstraat 1 , verschillende loopafstanden
CONTACT www.kleipikkersrun.be

Titel Voor wie? Tijdsinformatie Uur Locatie Contact

Infoavond  
Klavertje 3

Voor ouders van 
kinderen 1ste 
leerjaar

wo. 03/05/17 van 18.30 tot 
19.30 uur

Klavertje 3,  
Sint-Willebrordusstraat 29

Klavertje 3,  
www.klavertjedrie.be

Infoavond  
daltononderwijs

di. 09/05/17 19.00 uur Basisschool In 't Groen, 
Leopoldstraat 15

Basisschool In 't Groen, 03 313 86 63 
of basisschoolintgroen@scarlet.be

Open uurtje  
Klavertje 3

Voor nieuwe 
kleuters en hun 
ouders

wo. 17/05/17 van 11.00 tot 
12.00 uur

Klavertje 3,  
Sint-Willebrordusstraat 29

Klavertje 3, 03 660 07 70,  
www.klavertjedrie.be

Open uurtje  
De Zevensprong

Voor nieuwe 
kleuters en hun 
ouders

do. 18/05/17 van 13.45 tot 
14.45 uur

De Zevensprong,  
Venusstraat 5

De Zevensprong, 03 660 07 70, 
www.de7sprong.be

Infoavond  
Klavertje 3

Voor ouders van 
nieuwe kleuters

do. 18/05/17 19.30 uur Klavertje 3,  
Sint-Willebrordusstraat 29

Klavertje 3, 03 660 07 70,  
www.klavertjedrie.be

Kennismaking 
kleuters Maria 
Middelares

Voor nieuwe 
kleuters en hun 
ouders

di. 23/05/17  van 13.15 tot 
14.45 uur

VBS Maria Middelares, 
Hogebaan 2

VBS Maria Middelares,  
03 636 12 29 of  
www.maria-middelares.be

Open Kijkdag  
In 't Groen

Voor nieuwe  
kleuter die een 
uurtje kan spelen 
in de eerste kleu-
terklas

di. 23/05/17 van 09.30 
tot 10.30 uur

Basisschool In 't Groen, 
Leopoldstraat 15

Basisschool In 't Groen,  
03 313 86 63 of  
basisschoolintgroen@scarlet.be

Infoavond De 
Zevensprong

Voor nieuwe 
kleuters en hun 
ouders 

di. 23/05/17 19.30 uur De Zevensprong,  
Venusstraat 5

De Zevensprong, 03 660 07 70,  
www.de7sprong.be

Sporteldag
Deze sportdag biedt alle 50-plussers 
de mogelijkheid om een aangename 
sportieve dag in eigen regio 
mee te maken. Je kan zelf je 
namiddagprogramma vullen door 
een keuze te maken uit de sporten die 
de sportdienst aanbiedt. Dit jaar kan 
je vanaf 10 personen inschrijven per 
groep. De grootste ingeschreven groep 
maakt kans op een extra prijs. De 
groepsformulieren zijn te verkrijgen bij 
de sportdienst of bij de dienstencentra. 

Inschrijven kan tot 1 juni 2017. 

DATUM do. 08/06/17
UUR van 13.00 tot 16.00 uur

PRIJS € 5,00
LOCATIE Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7
CONTACT Idc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11, 
03 330 11 20 of ldc De Lindeboom, Kerklei 18 a
Sportdienst, Gemeenteplaats 1, 03 660 28 30, 
www.sportiefbrecht.be

Opening ‘de Caterspad’ 
Nieuwe wandelroute op knooppunten 
over Pierre de Caters en zijn 
vliegdroom. Volwassenen kunnen 
deelnemen aan een gegidste wandeling 
met uniek beeldmateriaal en kinderen 
volgen een aangepast parcours met 
animatie en opdrachten met Kik en 
Eek. Die dag wordt ook het doeboek 
van Kik en Eek voorgesteld.

DATUM  za. 10/06/17
UUR van 14.00 tot 16.00 uur
LOCATIE Ingang bos de Poppelaer, Vraagstraat
CONTACT Toerisme Brecht,  
www.toerismebrecht.be

INFOAVONDEN SCHOLEN


