
Start ticketverkoop nieuw 
seizoen GC Brecht 
De brochure van GC Brecht heb je al ontvangen in je brievenbus. De 
ticketverkoop start dit jaar iets later, op 23 juni. Het volledige programma kan je 
ontdekken in de brochure of op www.gcbrecht.be.

Tijdens het volgende seizoen in GC Brecht passeren onder andere onderstaande 
artiesten: Stef Bos, Johan Petit, Johan Heldenberg, Laïs, Nele Bauwens, Ariane 
Van Hasselt, Joost van Hyfte, Dries Heyneman, The Bony King of Nowhere, Gène 
Bervoets, Annelies van Hullebusch, Bas Birker, Mauro Pawlowski, Raf Walschaerts, 
Lieve Blancquaert, Thomas Smith, Mira en Guido Belcanto. Ook staan er opnieuw 
creatieve workshops op het programma, zoals je eigen conserven maken, 
ecosmos, weet wat je smeert... 

Start ticketverkoop
Vanaf zaterdag 23 juni 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.
Losse tickets zijn te koop vanaf maandag 2 juli om 18.00 uur.

Hoe en waar tickets en abonnementen kopen?
• Bij de dienst vrije tijd (Gemeenteplaats 1,2960 Brecht);
• online via www.gcbrecht.be.
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Benieuwd naar de  
Brechtse geschiedenis?

Enkele jaren geleden kreeg Kim Decombes 
van de gemeentelijke dienst erfgoed een 
opdracht van het gemeentebestuur: schrijf 
de geschiedenis van Brecht neer. Het moest 
een wetenschappelijk werk worden, leesbaar 
voor elke geïnteresseerde. Het werd een hele 
historische reis: zoeken in bibliotheken en 
archieven, snuisteren tussen oude boeken, 
licht opsteken bij gespecialiseerde instanties, 
informatie sprokkelen bij heemkringen,… 
Het resultaat is een kanjer van een 480-tal 
pagina’s die een inkijk geeft in het leven 
van de gewone Brechtenaar, hoogte- en 
dieptepunten van de geschiedenis weergeeft 
en boeiende feiten aanhaalt. 

Het gloednieuwe boek verschijnt op 18 juni 
2018, kost 24,99 euro en is verkrijgbaar bij 
de dienst vrije tijd (Gemeenteplaats 1) of het 
administratief centrum (Kerklei 2). 

INFO dienst erfgoed, Kim Decombes,  
Gemeenteplaats 1, 03 660 28 30 of  
kim.decombes@brecht.be
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Registreer je als niet-Belg 
voor de verkiezingen
Op zondag 14 oktober 2018 vinden de gemeente- en 
provincieraadsverkiezingen plaats. Ook niet-Belgen hebben het 
recht om mee te doen aan de lokale verkiezingen. Eens geregistreerd 
als kiezer, kunnen mensen zonder de Belgische nationaliteit hun 
stem laten horen in het kiesbureau. Niet-Belgen moeten wel aan 
enkele voorwaarden voldoen: zo moeten Europeanen onder andere 
ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister in België 
en moeten niet-Europeanen minstens 5 jaar legaal in België wonen. Ze 
moeten zich ten laatste op 31 juli 2018 laten registreren als kiezer bij 
het gemeentebestuur. 

EU-burgers kunnen ook zelf kandidaat zijn voor een zetel in de 
gemeenteraad. Ze kunnen, eens verkozen, zelfs een schepenambt 
verwerven. Burgemeester worden, blijft wel onmogelijk. Het 
inschrijvingsformulier vind je op www.brecht.be/verkiezingen of kan je 
afhalen op de dienst burgerzaken (Brecht of Sint-Job-in-‘t-Goor).

Deze actie past binnen de duurzame 
ontwikkelingsdoelstelling nummer 10.

INFO www.brecht.be/verkiezingen of www.vlaanderenkiest.be of dienst burgerzaken, 
gemeentehuis (Gemeentepark 1) of administratief centrum (Kerklei 2), 03 660 25 50

CREATIEVE 
OUDEREN 
GEZOCHT
Naar tweejaarlijkse gewoonte 
organiseert de Brechtse 
ouderenadviesraad in 
samenwerking met de 
dienstencentra De Lindeboom 
en Het Sluisken een kunst- en 
hobbytentoonstelling met de 
werken van ouderen uit onze 
gemeente. De tiende editie vindt 
plaats op 29 en 30 september 
2018 en toont de creatieve 
werken van onze ouderen aan 
het grote publiek. Een diverse en 
fraaie tentoonstelling van allerlei 
kunstvormen: aquarelschilderijen, 
pasteltekeningen, keramiek, oude 
foto's, ...

We roepen alle ouderen uit onze 
gemeente die hun vrije tijd op 
een kunstzinnige manier invullen 
op om deel te nemen! Er zijn 
geen beperkingen over welke 
technieken je hanteert. 

INFO & INSCHRIJVEN  
Bart Neefs, welzijnscampus  
Het Sluisken, Gasthuisstraat 11,  
03 330 11 20,  
bartneefs@ocmwbrecht.be 

Nieuw gemeenteraadslid 

Hans 
Verbeeck 
Op de gemeenteraad van 
9 mei 2018 legde Hans 
Verbeeck zijn eed af als 
nieuw gemeenteraadslid 
voor N-VA. Hij vervangt 
Bruno Bellens die tot 
onze spijt op donderdag 
5 april 2018 overleed in 
Antwerpen op 66-jarige 
leeftijd.
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INFOAVOND ‘LEEGSTAANDE 
WONINGEN BRENGEN NIETS OP’ 

Een gebouw of woning wordt door de gemeente als leegstand beschouwd als 
het langer dan twaalf maanden aaneensluitend niet bewoond werd. Leegstaande 
gebouwen of woningen zorgen voor een verloedering van de omgeving, ze 
verminderen in waarde en als eigenaar loop je huurgelden mis.

Als jouw woning te lang leegstaat betaal je een boete
Wanneer jouw woning langer dan twaalf maanden aaneensluitend niet is bewoond, 
wordt een administratieve akte opgemaakt. Als je niet in beroep gaat of het beroep 
wordt ontvankelijk verklaard, wordt de woning opgenomen in het gemeentelijk 
leegstandsregister. Als eigenaar krijg je een boete van 1.000 euro voor het eerste 
half jaar. Dit bedrag wordt vanaf één jaar inventarisatie en elk bijkomend jaar hoger. 
Het volledige reglement kan je bekomen in welzijnscampus Sociaal Huis.

Sociaal verhuren: een win-win situatie!
Het is niet verstandig om jouw woning te laten leegstaan en je hebt ongetwijfeld 
gehoord van de ellenlange wachtlijsten voor sociale woningen. Je kan dit 
prangende probleem mee helpen oplossen door jouw woning te verhuren via het 
sociaal verhuurkantoor Het SaS. SVK Het SaS huurt de woning en verhuurt ze op 
haar beurt door aan een woningzoekende op de wachtlijst. Voordelen voor jou 
als eigenaar zijn een stipte en gegarandeerde betaling van de huur, overname van 
alle administratieve taken, een degelijke verzekering,… Jij moet als eigenaar dan 
akkoord gaan met een eerlijke huurprijs en ervoor zorgen dat de woning in goede 
staat is. 

Infoavond
Op woensdag 13 juni 2018 organiseert de gemeente Brecht samen Brasschaat, 
Essen en Wuustwezel een infoavond om je verder in te lichten. Meer info lees je 
in de UiT-kalender achteraan. 

Deze actie past binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstelling 
nummer 11.

E-boeken 
lenen op je 
eigen e-reader 
In de bib van Brecht kan 
je vanaf 1 juni 2018 ook 
e-boeken lenen op je 
eigen e-reader. In 2017 
investeerde de bibliotheek 
van Brecht in de aankoop 
van tien e-readers. Het 
uitlenen van e-boeken kon 
enkel op deze toestellen. 
Sinds kort mogen 
bibliotheken ook e-boeken 
uitlenen op de persoonlijke 
e-reader van de lener. De 
collectie van bijna 200 
e-boeken is te raadplegen 
via de online catalogus van 
de bib.

Interesse?
Om e-boeken te lenen op 
je eigen e-reader, vul je het 
online aanvraagformulier in 
en kom je naar de bib met 
je toestel en oplaadkabeltje 
(beide voorzien van je 
naam). Wij contacteren 
je als de e-boeken op 
jouw toestel zijn gezet. Je 
mag 5 e-boeken (indien 
beschikbaar) op je e-reader 
laten zetten. 

Heb je geen e-reader, maar 
wil je graag e-boeken lezen 
of een e-reader uittesten? 
Dan kan je nog altijd een 
toestel van de bib lenen. De 
kostprijs voor het uitlenen 
van een e-reader bedraagt 
2 euro voor 4 weken.

INFO Woonloket, welzijnscampus Sociaal Huis, Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20,  
anya.hoefnagels@brecht.be 

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

Invullen belastingbrief
In de maand juni kan je jouw belastingsaangifte via Tax-on-web nog laten 
invullen in het belastingskantoor in Brasschaat. Dit kan alle werkdagen 
van 09.00 tot 12.00 uur. Vergeet voor je eigen aangifte je identiteitskaart 
niet. Voor de aangifte van een ander persoon neem je en kopie van zijn/
haar identiteitskaart en een volmacht mee. 

INFO FOD Financiën, Algemene Administratie van de Fiscaliteit, Ruiterijschool 3 bus 1, 
2930 Brasschaat, finance.belgium.be, 0257 257 57 (werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur)



ZOMERTOER VAN BRECHT  
ZKT PROMOTIONEEL TALENT  
Ben jij tussen de 18 en 26 jaar en heb jij zin om deze zomer de 
Brechtse evenementen af te schuimen? Je bent creatief, komt graag 
onder de mensen en kan coole foto’s nemen? Een centje bijverdienen 
op een leuke manier zie je ook wel zitten? Dan hebben je jou nodig! 

 
 

Oproep

Toffe foto’s of een cool filmpje kunnen maken, creatief zijn en graag 
onder de mensen komen, dat heb je nodig om deel uit te maken van ons 
Zomertoer promoteam! Je trekt met het promoteam op pad om tijdens 
onze evenementen leuke foto’s te maken. Je voert promo voor de Brechtse 
zomeractiviteiten en bezorgt ons de foto’s de dag na het evenement. 

Iets voor jou? 

Word dan lid van ons promoteam! Stuur ons dan een mailtje en vertel wat 
over jezelf.
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Brecht neemt je mee op toer 
deze zomer! 
Deze zomer zal Brecht weer 
bruisen met tal van niet te missen 
evenementen! Met ‘Zomertoer 
van Brecht’ brengen we ze samen 
onder een gemeenschappelijke 
noemer. Je vindt de banners 
(zoals je er hier al eentje ziet) op 
verschillende plaatsen in onze 
gemeente terug. Een promoteam 
gaat op toer en zal op de grootste 
zomeractiviteiten de aanwezigen 
enthousiast aansporen om op de 
foto te gaan met onze ‘reizende B’. 
De meest gelikete foto op www.
facebook.com/gemeentebrecht van 
ieder evenement wint een mooie 
cadeaubon. Hou deze enige echte 
gemeentelijke facebookpagina zeker 
in de gaten! 

Groeps-
aankoop 
zonne- 
panelen
Zijn zonnepanelen nog interes-
sant nu er geen subsidies meer 
zijn en je moet betalen om elek-
triciteit op het net te plaatsen? 
Zeker, want de prijs van zonne-
panelen is sterk gedaald en ook 
de elektriciteitsprijs is opnieuw 
gestegen. De provincie wil met 
deze groepsaankoop haar inwo-
ners maximaal ondersteunen 
om toch in groene elektriciteit 
te investeren.

We bieden een totale bege-
leiding gedurende het project: 
aanvraag van offerte, opmaak 
van een persoonlijk voorstel, 
bespreking van je dossier, in-
stallatie bij je thuis, keuring en 
aanmelding van de installatie 
en het bewaken van een goede 
werking van de installatie.

Wanneer je zelf elektriciteit 
opwekt, betaal je minder of 
geen elektriciteit aan je leve-
rancier en help je mee aan een 
beter milieu. 

Inschrijven doe je van 30 mei 
tot en met 7 augustus via 
www.samengaanwegroener.
be. Meer informatie vind je 
op de website of bel het gratis 
nummer 0800 26 177.

Deze actie past 
binnen de duurzame 
ontwikkelingsdoel-
stelling nummer 7 
en 13.

vr. 22/06 
STRATENLOOP

za. 30/06 
FEEEEST IN HET PARK

ELKE MAANDAGAVOND IN JULI                  

PARKHAPPENING

 ma. 13/08             

ATV-VERTELLING

za. 01/09               

SINT-JOB ZOMERT

zo. 23/09             

VLOTTENRACE

Stel je eigen zomertoer samen  op 
op www.brecht.be

INFO Dienst vrije tijd, Gemeentepark 1, 03 660 28 30 of anouck.truyen@brecht.be
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IN BRECHT
 
 
 
 
 

Velt-opentuinendag:  
7 tuinen in Brecht

03 
JUNI
zondag

UUR  van 10.00 tot 17.00 uur
LOCATIE  Mudaeusstraat 6,
Lessiusstraat 49, Strawinskylaan 5, 
Veenlaan 6, Hogebaan 13 en 13a, 
Vorsenkwaak 5
CONTACT  Velt - Ecologisch Leven 
en Tuinieren, www.velt.nu 

Biologische nuts- en kringlooptuin, Mudaeusstraat 6: een tuin met een 
grote variatie aan groenten, keukenkruiden en kleinfruit. Een tuin met tal 
van voorbeelden om zelf al je plantaardig materiaal te verwerken.  

Lessiusstraat 49: bovenop een ondergrondse garage werd met een teeltlaag 
van 20 cm een tuintje aangelegd met groentenbakken, vaste planten, klim-
planten en een gazonnetje. 

Strawinskylaan 5: een tuin met voornamelijk vaste planten die weinig on-
derhoud vragen en vele insecten aantrekken. 

Veenlaan 6: een tuin met verschillende leuke hoekjes met centraal een grote 
ecologische zwemvijver. 

Hogebaan 13 en 13A: twee tuinen met voornamelijk vaste inheemse planten 
aangepast aan de omgeving en bodemsoort, aangevuld met een stukje gazon. 
De tuinen tonen hoe je op een nieuw perceel veel ecologische accenten kan 
leggen met al snel een zeer mooi resultaat dat niet duur hoeft te zijn. 

Vorsenkwaak 5: een erg schaduwrijke onderhoudsvriendelijke siertuin op 
een arme zandgrond met een groot deel van het jaar planten in bloei. Bijna 
al het plantaardige materiaal uit de tuin wordt in de tuin verwerkt. In een 
klein stukje van de tuin kan de natuur iets vrijer zijn gang gaan, zonder te 
verwilderen. De kleine vijver trekt dan weer heel wat waterleven aan.

Spinvis + Along A Line XS
De voorbije jaren zagen we Spinvis 
vooral in grote producties met een 
uitgebreide bezetting. Voor dit concert 
laat hij zich enkel bijstaan door vaste 
celliste Saartje Van Camp. Verwacht 
je aan oud, ouder, nieuw en nog maar 
net geboren materiaal. Zelf speelt hij 
gitaar, piano, elektronica en accordeon. 
Spinvis neemt je mee naar een tot nu 
toe ongekende muzikale wereld. Het 
voorprogramma wordt verzorgd door 
Along A Line. Zangeres Aline Goffin en 
bassist Gerben Thys brengen een unieke 
mix van pop en klassiek, voor deze avond 
speciaal in een 'extra small' bezetting.

DATUM  vr. 01/06/18
UUR van 20.15 tot 22.00 uur
PRIJS  € 11,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst Brecht, 03 660 28 
30 of www.gcbrecht.be

Barbecue-Restaurantdag
Geniet van lekkere stukjes vlees in een 
zomerse en familiale sfeer. Ten voordele 
van het Leonarduskoor. 

DATUM  zo. 03/06/18
UUR van 12.00 tot 13.30 uur
PRIJS  € 21,00
LOCATIE Kerk Klein Veerle
CONTACT  Leonarduskoor Sint-Lenaarts,  
katty.vandijck@telenet.be

Schoolfeest Klavertje 3 
Overbroek

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

DATUM zo. 03/06/18
UUR van 14.00 tot 18.00 uur
LOCATIE Klavertje 3, Sint Willebrordusstraat 60
CONTACT KVG Brecht,  
marcelvandyck@skynet.be of 0479 66 97 25

Workshop: fotoalbum  
maken

In deze driedelige workshop wordt 
aangeleerd hoe je digitale foto's in een 
mooie, overzichtelijke fotoboek krijgt.

DATUM  vr. 08/06/18
UUR van 13.15 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
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BRECHTSE  
STRATENLOOP

22 
JUNI
vrijdag

Op vrijdag 22 juni zullen er weer 
bijna 1300 lopers zich begeven 
door de mooie dorpskern van onze 
gemeente tijdens de Brechtse stra-
tenloop. Schrijf je vooraf in (voor 
11 juni 2018), dan ontvang je gratis 
het unieke Running T-shirt van de 
Brechtse stratenloop. Inschrijven 
kan ook ter plaatse vanaf 16.30 uur, 
maar dan ontvang je geen T-shirt.

Van jong tot oud, sporter of 
enthousiaste supporter: iedereen 
is welkom! Door de fijne randan-
nimatie heeft niemand nog een 
reden om niet af te zakken naar het 
centrum van Brecht. Doorlopend 
zorgt een discobar voor de nodige 
muzikale ondersteuning.

22
JUNI

vanaf 18u30

Inschrijven
Online via www.sportiefbrecht.be
Schrijf je in voor 11 juni en ontvang een 
gratis running T-shirt

BRECHTSE
stratenloop
#sportersbelevenmeer

BRECHTSEBRECHTSE
stratenloop
BRECHTSE
stratenloop
BRECHTSE
#sportersbelevenmeer
Kleuter-ouder Run 
Kids Run
5 km - 10 km
Randanimatie

vrijdag

 

 

 SBB Brecht 

Vaartstraat 79 

2960 Brecht 

brecht@sbb.be 
 

Brecht-Stratenloop-A2 Brechtse mensen_SCREEN.indd   1 26/04/18   22:17

UUR   
• 18.35 uur: Kleuter-ouder Run  
100 m (geboortejaar 2012-2015)
• 18.45 uur: Kids Run 500 m 
(geboortejaar 2009-2011) 
• 18.55 uur: Kids Run 1 km 
(geboortejaar 2006-2008) 
• 19.10 uur: 5 km
• 20.00 uur: 10 km
• 21.00 uur: Prijsuitreiking en optreden
PRIJS  
€ 4,00 (kleuter en kidsrun)
€ 8,00
LOCATIE Gemeenteplaats
CONTACT  Sportdienst Brecht, 03 660 
28 30 of www.sportiefbrecht.be

Telen van keukenkruiden
 Vanuit hun ervaring vertellen de 
kringloopkrachten hoe je deze kruiden 
best kan kweken. Aspecten die daarbij 
aan bod komen zijn: standplaats, 
vermenigvuldigen via stekken of 
afleggen, hoe niet volledig winterharde 
soorten overwinteren, enz. De 
aandacht gaat hierbij vooral uit naar 
doorlevende kruiden.

DATUM wo. 13/06/18
UUR  van 20.00 tot 22.15 uur
LOCATIE Biologische nuts- en kringlooptuin, 
Mudaeusstraat 6
CONTACT  Kringloopkrachten Brecht,  
www.brecht.be/kringlooptuin

Infoavond 'leegstaande  
woningen brengen niets op'

De gemeente Brecht organiseert samen 
met de gemeenten Brasschaat, Essen 
en Wuustwezel een infoavond over 
leegstaande woningen. (meer info op p. 3)

DATUM wo. 13/06/18  
UUR  om 19.00 uur
LOCATIE zaal Theater Hemelhoeve, 
Gemeentepark 8, Brasschaat
CONTACT  Woonloket, 03 330 11 20 of  
anya.hoefnagels@brecht.be

90 jaar Gezinsbond
Om deze verjaardag te vieren 
organiseert Gezinsbond Sint-Job 
een leuke activiteit voor kinderen en 
senioren: cupcakes bakken, versieren en 
opeten!

DATUM wo. 13/06/18
UUR  van 14.30 tot 16.00 uur 
LOCATIE serviceflats 't Zand, Zandstraat 4
CONTACT  Gezinsbond Sint-Job, 
verkooppunt@gezinsbondsintjob.be

Bloedinzameling
Met één bloeddonatie kan je 
verschillende mensen helpen.

DATUM do. 14/06/18
UUR  van 17.30 tot 20.30 uur 
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT  Rode Kruis Brecht

Boekenverkoop bibliotheek
Het is weer tijd voor de jaarlijkse 
boekenverkoop van de bibliotheek! 
Je kan terecht in de bibliotheek van 
Brecht, Sint-Job-in-'t-Goor en Sint-
Lenaarts voor boeken, strips, cd's en 
dvd's aan lage prijzen. 

DATUM  van 16/06 tot 23/06
UUR openingsuren bibliotheek
LOCATIE  
Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9
Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, Kerklei 2
Bibliotheek Sint-Lenaarts, Dorpsstraat 60
CONTACT Bibliotheek Brecht, 03 330 12 80 
of info@bibliotheekbrecht.be

Eindejaarstentoonstelling 
IKO Brecht

De kinderen, tieners en volwassenen die 
les volgen in de Kunstacademie laten 
zien wat ze het afgelopen jaar hebben 
gemaakt. Tekeningen, schilderijen, klei-
werk, digitaal werk, knutselwerk,... er zal 
veel te zien zijn!

DATUM  za. 16/06, zo. 17/06 en wo. 20/06
UUR van 14.00 tot 18.00 uur
LOCATIE Kunstacademie IKO Brecht, 
Gasthuisstraat 42
CONTACT IKO - Kunstacademie, 03 314 75 
54 of iko@skynet.be

Gezondheidswandeling
Begeleide wandeling 'Vosselaar - 
grenspaal'. 

DATUM  wo. 20/06/18
UUR van 13.30 tot 16:00
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
bartneefs@ocmwbrecht.be
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WORDT 
VERWACHT

Beachvolleybal
Ook dit jaar organiseren de 
Keti's van Chiro Brecht een 
beachvolleybal met afterparty.
DATUM  zo. 01/07/18
UUR vanaf 13.00 uur
PRIJS € 15,00
LOCATIE Chiropleintje Brecht, 
Tilburgbaan 39
CONTACT Chiro Brecht,  
www.chirobrecht.be

Parkhappening 
Brecht 
De vriendenkring van het 
gemeentepersoneel van Brecht 
organiseert voor het 21ste jaar 
op rij vijf zomerse optredens, 
gespreid over de vijf maandagen 
van juli in het schitterende decor 
van het gemeentepark.

DATUM elke maandag van juli
LOCATIE Gemeentepark Brecht
CONTACT www.parkhappening-brecht.be

BIRatlon
Bracht In 't Rood organiseert de 
vierde editie van de BIRatlon. 
De BIRatlon is een recreatieve 
triathlon, van achtereenvolgens 
400 m zwemmen, 25 km fietsen 
en 5,5 km lopen.

DATUM za. 07/07/18
UUR vanaf 15.00 uur
LOCATIE Chiropleintje Brecht,  
Tilburgbaan 39
CONTACT Bracht In 't Rood,  
www.biratlon.be

Mini-Markt  
De Kleine Kasteeltjes

Iedereen is welkom op de 1ste editie van 
de Mini-Markt. Deze markt met tal van 
kraampjes en animatie vindt plaats in 
de cafetaria en op het terras van Woon- 
en Zorgcentrum De Kleine Kasteeltjes. 

DATUM wo. 20/06/18
UUR van 15.00 tot 17.00 uur
LOCATIE WZC De Kleine Kasteeltjes, Kleine 
Kasteeltjesweg 1
CONTACT WZC De Kleine Kasteeltjes

Aromatherapie: jaarring 
zomer

In deze jaarringsessie brengen we koelte 
en ondersteunen we onze hartenergie 
en extra aandacht voor de darmen.  

DATUM  do. 21/06/18
UUR van 14.00 tot 16.00 uur en van 20.00 tot 
22.00 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT  ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
bartneefs@ocmwbrecht.be

Dorpskermis en avondmarkt 
Brecht

Het is weer kermis in Brecht! Vrijdag 
22/06 vanaf 18.30 uur: kermis, zaterdag 
23/06 vanaf 17.00 uur: kermis en avond-
markt, zondag 24/06 vanaf 14.00 uur: 
kermis.

DATUM van 22/06 tot 24/06
UUR  van 08.30 tot 12.00 uur
LOCATIE Gemeenteplaats
CONTACT Dienst lokale economie,  
03 660 25 65 of sabine.vaneester@brecht.be

Midzomer avond- 
mountainbike

De Sint-Jobse Pedaalridders 
organiseren voor de eerste keer 
"Midzomer Avond-MTB"! Een 
afwisselende MTB-tocht door de 
bossen en velden van Schilde, Brecht 
en Westmalle. Er zijn 3 afstanden: 
15 km (kids tour), 25 km en 45 km, 
waarvan 90% onverhard parcours. 

DATUM vr. 22/06/18
UUR van 16.30 tot 20.00 uur
LOCATIE Vertrek KFC Sint-Job-in-'t-Goor, 
Sportveldlaan
CONTACT Sint-Jobse Pedaalridders,  
www.sprclub.be

OPENDAG  
MUZIEKACADEMIE 

BRECHT
13.00 tot 16.00 uur: open lessen in 
de academie, workshops, kennis-
makingslessen voor instrumenten 
(dwarsfluit, hobo, klarinet, saxofoon, 
koperblazers, piano, slagwerk, gitaar, 
viool, cello en notenleer), open 
repetitie van het blazersorkest in gc 
Jan vander Noot, kleine concertjes en 
mogelijkheid tot inschrijving. 16.00 
tot 17.00 uur: proclamatie in gc Jan 
vander Noot met optredens.

UUR  van 13.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Muziekacademie, 
Gemeentepark en gc Jan vander Noot 
CONTACT Muziekacademie Brecht,  
www.stedelijkonderwijs.be/
academiemerksem

23 
JUNI
zaterdag

Bloedinzameling
Met één bloeddonatie kan je 
verschillende mensen helpen.

DATUM  do. 28/06/18
UUR van 17.30 tot 20.30 uur
LOCATIE zaal l'Artisjok, Dorpsstraat 48
CONTACT Rode Kruis Sint-Lenaarts,  
bloed@sint-lenaarts.rodekruis.be



feeeest in het park
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FUNKY FRIDA!
Frida, enthousiaste huisvrouw en 
fervent doe-het-zelfster, wil voor één 
keer ook in de schijnwerpers staan 
en maakt daarom haar eigen super-
show! Ze beschikt misschien niet 
over de nodige ervaring, de looks 
en de middelen maar dat lost ze op 
door haar show uiterst zorgvuldig 
voor te bereiden. 

DANS ME…
Ultima Thule bouwt samen met 
jou aan een reus en brengt hem 
tot leven. De ingrediënten zijn wat 
blokken op een hoop, touwen en een 
strak kader. Eerst het hoofd, dan een 
arm…

SCUBABIANCHI
Een rijdend aquarium gevuld met 
goudvissen en een man die niet te 
vertrouwen is.

MARBEL-DE-LUXE
Een knikkerbaan in ’t groot, zo simpel 
is het. 

GIRAAF
Er kraakt een tak, boombladeren 
ritselen, de struiken buigen opzij... 
Plotseling sta je oog in oog met 
levensgrote Giraf! Statig en onver-
stoorbaar schrijden ze voort, hier en 
daar hun elegante nekken buigend 
om aan een blad te knabbelen, of 
een bezoeker te begroeten.

GANZENFANFARE
Een tamboer, een tamboer-maître en 
een groep Toulouser ganzen zijn de 
ingrediënten van deze grandioze act. 
Met tromgeroffel, gefluit, gegak en 
andere muzikale klanken marcheren 
ze door het park.

LANCELOT
Het paard blaast, de mist trekt op, 
muziek begint te spelen... en we zijn 
vertrokken, in volle galop! Hangen 
in de stijgbeugels, geconcentreerde 
turende gezichten, richten en... raak!

PLAYSCAPE
Hup rond in een surrealistisch land-
schap van touw, ballen en banden. Je 
springt van hoge bergtoppen in die-
pe dalen en klautert weer omhoog. 

PRETPAKKET FROEFROE
Leuke spelletjes voor jong en oud! 
Kom jij als eerste aan de finish met 
de varkensrace? Mik je als de beste 
naar de tandenfee? Hou je het park 
mee proper en ruim je de drollen op?

EN NOG VEEEEL MEER…
Maak op feeeest in het park ook 
kennis met de grootste kindervriend 
Gérard den olifant of maak een ritje 
op de nostalgische zweefmolen. 
Snuister rond op onze Hippe Hebbe 
Dingen markt, volg een creatieve 
workshop van IKO of onze muziek-
school. Geniet van een zomerse 
cocktail, een fris pintje of een home-
made limonade en smul van een 
frietje, burger, pasta of ijsje bij één 
van onze vele foodtrucks.

Programma
14.00 – 19.00 uur 
familiefestival met 

acts, animatie, muziek…

14.00 – 18.00 uur 
pop-up markt           

15.00 uur 
optreden Dancarta

20.00 – 22.30 uur
Radio Barkas

Deadline UiT-kalender juli: vrijdag 8 juni 2018
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