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Trajectcontroles 
Abdijlaan in werking  
op 16 oktober
De as Abdijlaan, Raymond Delbekestraat en 
Waterstraat is een belangrijke verbindingsweg 
tussen de gemeenten Brecht, Zoersel en Schilde. 
Een drukke verkeersas, waar de toegestane 
snelheid vaak niet gerespecteerd wordt. Om 
de verkeersveiligheid op deze as te verhogen, 
werden er twee trajectcontroles ingevoerd. De 
trajectcontrole staat er al geruime tijd, werd 
uitgebreid getest en treedt op 16 oktober in 
werking. 

Werking trajectcontroles
De snelheid wordt op elk traject in beide 
richtingen gemeten tussen twee detectiepunten. 
Het eerste traject loopt van het kruispunt 
Abdijlaan met de Westmallebaan in Brecht tot 
aan kruispunt Waterstraat met de Bethaniënlei in 
Zoersel. De totale lengte van dit traject bedraagt 
zo'n 5 kilometer. Het tweede traject, ongeveer 2,7 
kilometer, start vanaf het kruispunt Waterstraat/
Raymond Delbekestraat met de Bethaniënlei en 
loopt tot aan het kruispunt Waterstraat/Raymond 
Delbekestraat met Roskam in Schilde. De 
toegelaten snelheid op beide trajecten bedraagt 
70 km per uur. 

ANPR-camera’s
Naast de trajectcontrole zijn de camera’s ook 
uitgerust met nummerplaatherkenning. Ze 
registreren en herkennen de kentekens van 
voertuigen, wat een enorme troef is in het kader 
van o.a. inbraakpreventie. Daarnaast registreren 
de camera’s ook niet-verzekerende voertuigen en 
voertuigen die niet in orde zijn met de technische 
keuring.

Nieuwe basisschool  
De Sleutelbloem 
De gebouwen van de gemeentelijke basisschool De 
Sleutelbloem in Brecht dateren van 1960 en zijn dringend 
toe aan vernieuwing. Bovendien barst de school al enkele 
jaren uit haar voegen, dus is een uitbreiding nodig. Begin 
dit jaar lanceerde de Vlaamse regering een oproep 
om projecten in te dienen voor de financiering van 
schoolinfrastructuur. Het gemeentebestuur diende een 
aanvraag in voor de gemeentelijke basisschool in Brecht en 
vernam eind september dat aan dit project een subsidie 
van ruim 6 miljoen euro werd toegekend! 

Het dossier wordt nu verder uitgewerkt, waarna 
het in de markt geplaatst zal worden om zo private 
opdrachtnemers aan te duiden die zullen instaan voor 
het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud 
van de schoolinfrastructuur. Intussen wordt er overlegd 
met de leerkrachten, schoolraad, oudercomité én de 
leerlingen om het nieuwe ontwerp van de school zo goed 
mogelijk af te stemmen op alle wensen en noden. 
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Begraafplaatsen – 
ontruiming van graven  
en nissen
Op de verschillende begraafplaatsen in onze gemeente liggen een aantal 
graven waarvan de termijn van grafrust verstreken is. Het gaat over 
de graven in gewone lijn, die ouder zijn dan 20 jaar. Deze worden na 
Allerheiligen 2018 ontruimd. 

De bloemstukken en andere gedenktekens op de graven kunnen tot 15 
november 2018 door de nabestaanden verwijderd worden. Daarna worden  
de grafstenen eigendom van de gemeente en zullen de gemeentediensten 
ze verwijderen. Ook de nissen in de columbaria, waarvan de termijn van 20 
jaar verstreken is, zullen volgend jaar ontruimd worden. Op vraag van de 
nabestaanden kan een naamplaatje van de overleden familieleden op de 
herdenkingszuil voorzien worden.

De nabestaanden hebben de mogelijkheid om alsnog een concessie aan te 
gaan voor 30 jaar tegen betaling. De overledenen zullen dan in aangekochte 
grond begraven worden. Voor de aanvraag van een concessie of voor de 
aanvraag van een naamplaatje kan je terecht bij de dienst burgerlijke stand.

Aan de betrokken graven en nissen hangt sinds 1 oktober 2017 een bericht 
gedurende een termijn van één jaar. Bovendien hangt aan de ingang van elke 
begraafplaats de lijst met de graven en nissen die in aanmerking komen om 
ontruimd te worden. 

INFO EN VERPLICHT 
INSCHRIJVEN 
Dienst lokale economie en 
landbouw, Sabine Van Eester, 
Gemeentepark 1, 03 660 25 65  
of sabine.vaneester@brecht.be

TONNAGEBEPERKING 
BRECHT-CENTRUM 

Sinds maart 2017 is de laatste fase van 
De Ring volledig afgewerkt. Het zwaar 
verkeer wordt sindsdien uit de dorpskern 
van Brecht geweerd en 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. 

INFO Dienst burgerlijke stand, Gemeentepark 1,  
03 660 25 50

Laat je niet 
verrassen door 
mestgassen

Het gevaar van mestgassen, 
kuilgassen en opgehoopte 
gasvorming in gesloten water-
opvang is ons wel bekend. Jam-
mer genoeg gebeuren hiermee 
nog steeds ongevallen, soms 
zelfs met dodelijke afloop. We 
willen niet alleen op het gevaar 
wijzen, maar ook oplossingen 
aanreiken. 

In samenwerking met brand-
weerzone Rand en meerdere 
gemeenten uit de brandweer-
zone rolt Boerenbond een 
project uit om beschermmate-
riaal en meettoestellen via een 
uitleendepot aan te bieden. Een 
veiligheidspakket (persluchttoe-
stel met longautomaat, masker, 
composietfles, harnas + le-
venslijn, gasdetectietoestel) zal 
gratis kunnen worden ontleend 
in de brandweerkazernes van 
Brandweerzone Rand. 

Voorwaarde: een veiligheids-
pakket kan enkel worden 
ontleend aan veehouders en 
tuinders die een initiatie tot 
gebruik hebben gevolgd (1 
avond theorie en een prakti-
sche toepassing van 2 uur). Je 
kan de theorie-avond volgen 
in Wuustwezel (15/11), Brecht 
(20/11 , meer info op blz. 11) of 
Kalmthout (22/11). De prakti-
sche toepassing wordt in sa-
menspraak met de brandweer 
verzorgd in enkele kazernes. 
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GEMEENTE BRECHT ZOEKT ELEKTRICIEN

Woonzorgcentrum Sint-Maria  
zoekt kinesitherapeuten
Woonzorgcentrum Sint-Maria (onderdeel van de welzijnscampus) beheert 
108 bedden. Een geëngageerd team streeft steeds naar kwalitatieve zorg in een 
thuisvervangend woonklimaat voor de bewoners. Om de dienstverlening verder 
te zetten, is woonzorgcentrum Brecht regelmatig op zoek naar enthousiaste 
kinesitherapeuten om het team te versterken. Daarom leggen we nu een 
werfreserve aan van een kinesitherapeut(e).

Wij zoeken kandidaten die zich beschikbaar willen stellen voor het opvangen van 
tijdelijke, dringende vervangingen voor bepaalde duur (aantal uren overeen te 
komen). Ben je werkzoekende of iemand die tijdelijk meer uren wenst te werken 
in teamverband? Zie je het als een uitdaging om bijkomend ervaring op te doen in 
een Woonzorgcentrum? Bezorg dan jouw kandidatuur. Dit kan je doen door een 
korte motivatie met een kopie van je diploma kinesitherapeut(e) (of student zijn in 
afstudeermodule) te sturen naar secretariaat@ocmwbrecht.be en dit tot uiterlijk  
8 december 2017.

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

Je staat in voor de installatie, onderhoud, nazicht en herstelling aan 
elektrische en technische installaties in de gemeentegebouwen en voor de 
netwerkbekabeling. Je beschikt over: 
• een diploma/getuigschrift van minimum 3 jaar secundair onderwijs of 

gelijkwaardig  in elektriciteit;
• een rijbewijs B;
• een brede vakkennis, je hebt verantwoordelijkheidszin, je kan goed 

zelfstandig werken en hebt oog voor veiligheid.

Praktisch:
Indien zich meer dan 30 kandidaten inschrijven, worden preselecties 
gehouden.
De infobundel met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en 
aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen bij de personeelsdienst of via  
www.brecht.be/vacatures. De schriftelijke kandidaturen moeten - samen 
met je cv, een kopie van het gevraagde diploma, het rijbewijs B en een recent 
uittreksel van je strafregister - toekomen bij het college van burgemeester en 
schepenen, Gemeentepark 1, 2960 Brecht of via sollicitaties@brecht.be en dit 
uiterlijk op 7 november 2017 om 12.00 uur ’s middags.

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

INFO  Personeelsdienst OCMW Brecht, Gasthuisstraat 11, 
03 330 11 20 of secretariaat@ocwmbrecht.be

Tentoonstelling 
Thaïs 
Vanderheyden 
Thaïs Vanderheyden volgde 
tekenles aan de kunstacademie 
van Brugge. Tekenen is 
voor haar een echte passie. 
Momenteel beschikt ze over een 
heuse portfolio met vele leuke 
en succesvolle prentenboeken 
zoals De Spiekpietjes, Prinses 
Pien en Draap. Een deel van 
haar tekeningen en schetsen 
worden binnenkort gratis tijdens 
de openingsuren tentoongesteld 
in de bibliotheken van Brecht: 

• bibliotheek Brecht:  
6 - 10 november 2017

• bibliotheek Sint-Job-in-‘t-Goor:  
13 - 24 november 2017

• bibliotheek Sint-Lenaarts: 
27 november - 2 december 
2017



Opvoedingspunt voor alle opvoedingsvragen
Partner van Huis van het Kind Voorkempen
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Sluitingsdagen november 
Het gemeentehuis, de welzijnscampus, dienst burgerzaken Sint-Job-in-‘t-Goor en de bibliotheken zijn in 
november gesloten op volgende feestdagen:

• woensdag 1 november 2017
• donderdag 2 november 2017
• zaterdag 11 november (containerparken ook gesloten)
• woensdag 15 november 2017

De containerparken zijn wél open op donderdag 2 november en woensdag 15 november.

Het Huis van het Kind Voorkempen bundelt de 
krachten van alle organisaties die werken voor 
gezinnen met kinderen en jongeren. Geen fysiek huis, 
maar een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
Een samenwerking die het bestaande aanbod meer 
toegankelijk wil maken. 

Partners met een aanbod voor ouders, kinderen en 
jongeren binnen de gemeenten Schilde, Zandhoven, 
Zoersel, Wijnegem en Brecht vormen samen het Huis 
van het Kind Voorkempen. Denk aan huisdokters, het 
onderwijs, Kind en Gezin, vroedvrouwen, Gezinsbond, 
CLB’s, ziekenfondsen, gemeentelijke vrijetijdsdiensten, … 

Niet onder één dak, wel één doelstelling
Deze organisaties, vrije beroepen en verenigingen 
hebben elk hun eigen locatie, maar werken samen 
aan dezelfde doelstellingen en uitdagingen. Het Huis 
van het Kind wil onder andere het bestaande aanbod 
meer toegankelijk maken. Dit wil zeggen: betaalbaar, 
bereikbaar, bekend en duidelijk. Het Huis van het 

Kind wil tekorten in de dienstverlening opvullen en 
overlappingen in het aanbod wegwerken. 
Het Huis van het Kind organiseert regelmatig, in 
samenwerking met de Opvoedingwinkel, activiteiten 
en vormingen. Zo kan je op 4 december in Brecht 
deelnemen aan de workshop ‘mindfulness voor jonge 
ouders’. Noteer alvast die datum in je agenda. 

Eén punt voor al je opvoedingsvragen 
Vanaf januari 2018 zal het Opvoedingspunt gevestigd 
zijn in welzijnscampus Sociaal Huis. Het Punt biedt een 
luisterend oor, een tweede stem, meer informatie of net 
dat duwtje in de rug om weer verder te kunnen. Want 
twijfels en vragen horen bij opvoeden. 

Het Opvoedingspunt is een onderdeel van de 
Opvoedingswinkel Zoersel, in samenwerking met de 
gemeente. Het Punt is rechtstreeks toegankelijk, dat 
wil zeggen dat iedereen er anoniem, vrijblijvend en 
gratis terechtkan me alle vragen over opvoeding en de 
ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 21 jaar. 

Je kan een afspraak maken per telefoon (0493 31 
01 55) of per mail opvoedingspunt@brecht.be. Het 
Opvoedingspunt vind je in de welzijnscampus Sociaal 
Huis. Lees hierover meer in de extra katern in deze 
nieuwsbrief. 

Nieuw



welzijnscampus opent 20 november
Zoek je een antwoord op één van deze vragen? Stap dan vanaf  
20 november de welzijnscampus binnen. De welzijnscampus is voor 
jou als inwoner het eerste zichtbare resultaat van de integratie van 
OCMW en gemeente. Een aantal diensten van het gemeentehuis* 
verhuist met hun aanbod naar de gebouwen van het OCMW en het 
dienstencentrum in Brecht.

*Opgelet, omwille van de verhuis zijn deze diensten gesloten van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 november.

Kan ik gebruik 
maken van de 

Minder Mobiele 
Centrale?

Wat is de wachttijd 
van het woonzorg-

centrum?

Ik zoek een 
sociale woning. 

Waar kan ik 
terecht?

Kan mijn 
hulpbehoevende 

moeder 
tijdelijk in het 

woonzorgcentrum 
verblijven?

Waar kan ik  
terecht voor 

mijn pensioen?

Ik ben 
alleenstaande 

moeder van twee 
kinderen. Heb 
ik recht op een 
studietoelage?

Wat is de  
dagprijs bij een 

opname in  
Sint-Maria?



De dienstverlening in de volledige welzijnscampus 
baseert zich op het meest efficiënt verderhelpen van 
de burger: iedereen kan hier met zijn vraag op de juiste 
plaats terecht en krijgt zo snel mogelijk een antwoord. 
Duidelijkheid en toegankelijkheid staan voorop. 

Samenwerken
Verder wordt samenwerken de boodschap. 
Samenwerken tussen bestaande spelers, maar ook 
externe partners. Verschillende diensten zitten 
onder hetzelfde dak, om de burger de meest correcte 
informatie te verlenen. Zo zullen een aantal externe 
diensten zich ook huisvesten in de campus: VDAB, 
federale pensioendienst (tweemaandelijks) en 
begin 2018 het nieuwe Opvoedingspunt voor alle 
opvoedingsvragen. 

De doelgroep is ruim. Elke inwoner kan een beroep 
doen op de dienstverlening van de welzijnscampus. 

Vier campussen vormen welzijnscampus
Vanaf 20 november kan je terecht in welzijnscampus 
Het Sluisken (dienstencentrum, dienst pensioenen, 
Handicar, MMC, serviceflats), welzijnscampus Sint 
Maria (Woonzorgcentrum) en welzijnscampus 
Sociaal Huis (woonloket, sociale dienst en dienst 
welzijn). In welzijnscampus De Lindeboom in Sint-
Job-in-’t-Goor blijft de vertrouwde dienstverlening 
verzekerd.

Sta je bij een volgend bezoek toch bij de verkeerde 
campus of in het gemeentehuis? Geen probleem, 
enkele wegwijsvrijwilligers zullen je de eerste 
maanden begeleiden naar de juiste dienst.

Waar kan ik een 
parkeerkaart 
aanvragen? 

Ik zoek 
kinderopvang.  
Wie contacteer  

ik?
 

Mijn vader is 
hulpbehoevend. 

Kan hij een 
tegemoetkoming 

aanvragen?

Kom ik in 
aanmerking voor 

een leefloon?

Kan ik als 
vrijwilliger 

helpen in het 
woonzorgcentrum?



De werking van het dienstencentrum wordt uitgebreid 
met de dienst pensioenen en IGO (Inkomensgarantie 
voor Ouderen), een loket voor tegemoetkomingen 
voor personen met een handicap, aanvragen van een 
parkeerkaart en LEIF (Levens Einde Informatie Forum). 
De sociale dienst van het OCMW wordt versterkt met 
het woonloket en de dienst welzijn. Voor financiële 
hulpverlening, schuldhulpverlening, psychologische 
ondersteuning en juridisch advies kan je nog steeds 
terecht bij de sociale dienst. 

Op afspraak
In de welzijnscampus werken we op afspraak. Hiermee 
verbeteren we onze dienstverlening. Je komt op een 
moment dat jou het best past. Een afspraak maken 
kan vanaf 20 november: telefonisch (03 330 11 20), 
via mail (onthaal@welzijnscampusbrecht.be) en 

tijdens de openingstijden van de onthaalbalie van de 
welzijnscampus. Je kiest zelf wat voor jou het handigst 
is. Je kan elke maandagavond zonder afspraak terecht 
in de welzijnscampus tussen 18.00 en 19.00 uur.

Voor cliënten van sociale dienst wijzigt niets aan de 
huidige werking: wie hulp nodig heeft, kan zonder 
afspraak terecht tijdens de permanentie.

Voor een bezoek aan de cafetaria van de 
dienstencentra of het woonzorgcentrum hoef je geen 
afspraak te maken.

Infomoment
Meer uitgebreide info krijg je op het infomoment over 
de welzijnscampus op maandag 11 december 2017 om 
19.00 uur in Het Sluisken. 

Ik heb geen compu-
ter. Krijg ik hulp bij 
de inschrijving voor 
de groepsaankoop 
‘groene stroom’?

Ik wil mijn huis 
isoleren. Kom ik in 
aanmerking voor 

premies?

In mijn buurt 
staat een ernstig 

verwaarloosde 
woning. Wat kan de 
gemeente hier aan 

doen?

Wat is het verschil 
tussen ‘negatieve 

wilsverklaring’ 
en ‘wilsverklaring 

euthanasie’?

Mijn vader heeft 
nood aan warme 
maaltijden aan 

huis. Waar kan ik 
terecht? 

Hoe verloopt de 
opname van mijn 

dementerende 
zus? 



welzijnscampus  
Sociaal Huis
Sociale dienst OCMW
Welzijnsdienst 
Woonloket 
VDAB
Opvoedingspunt

Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20 of  
onthaal@welzijnscampusbrecht.be

Openingsuren onthaal: maandag  
tot vrijdag: 09.00 – 12.00 uur en  
13.00 – 16.00 uur
Je maakt best vooraf een afspraak.  
Dat kan aan de onthaalbalie,  
telefonisch of per mail.  
Vrije inloop op maandag  
van 18.00 - 19.00 uur

welzijnscampus Het Sluisken
Dienstencentrum Het Sluisken 
Dienst pensioenen 
Zitdag federale pensioendienst (tweemaandelijks) 
Loket tegemoetkomingen personen met een handi-
cap, aanvraag parkeerkaart, LEIF

Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20 of  
onthaal@welzijnscampusbrecht.be

Openingsuren onthaal: maandag tot vrijdag:  
09.00 – 16.30 uur
Vrije inloop op maandag van 18.00 - 19.00 uur.

welzijnscampus De Lindeboom
Dienstencentrum de Lindeboom
Kerklei 18a, 03 667 14 00 of  
onthaal@welzijnscampusbrecht.be

welzijnscampus Sint-Maria
Woonzorgcentrum Sint-Maria 
Gasthuisstraat 11, 03 330 11 40 of  
onthaal@welzijnscampusbrecht.be



5

IN BRECHT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opening Kerk 
Klein Veerle

10 
NOV
vrijdag

Na zo'n drie jaar van denken en 
vooral doen, lopen de werkzaam-
heden rond en in de kerk van 
Sint-Lenaarts-Veerle op z'n einde. 
Naast een hedendaagse en sfeer-
volle gebedsruimte, biedt het kerk-
gebouw nu ook twee multifunc-
tionele lokalen te gebruiken voor 
initiateven allerhande. Iedereen van 
harte welkom om de kerk te komen 
bekijken tijdens deze opening. 

UUR  van 19.30 tot 22.30 uur
LOCATIE Kerk Klein Veerle
CONTACT Kerkfabriek St.-Leonardus 
Sint-Lenaarts, veerle@pe-elia.be

Pannenkoeken & Zo
Kom in alle rust genieten van een 
lekkere pannenkoek, overheerlijke 
croques, verse soep en dit ten voordele 
van de activiteiten voor personen met 
een beperking.

DATUM  wo. 01/11/17
UUR van 11.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Parochiezaal Overbroek,  
St.-Willebrordusstraat 21
CONTACT  KVG Brecht,  
marcelvandyck@skynet.be

Jan De Smet en  
Hans Mortelmans

Jan de Smet is bij het grote publiek 
uiteraard bekend van De Nieuwe Snaar. 
Samen met Hans Mortelmans zorgt hij 
deze avond voor een uniek dubbelconcert. 
Ze brengen eigen nummers, maar ook 
liedjes van Drs. P, Wannes Van De Velde, 
Bob Dylan,… Gevatte en/of poëtische 
teksten in het Wommelgems op muziek 
die schommelt tussen folk en gipsy swing. 

DATUM  vr. 03/11/17
UUR om 20.15 uur
PRIJS € 11,00 / € 9,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.gcbrecht.be

Basiscursus GIMP
GIMP is een gratis programma voor fo-
tobewerking en digitaal design. Tijdens 
deze cursus werken we stapsgewijs, 
zodanig dat al de basisprincipes aan de 
orde komen.

DATUM  van 06/11 tot 18/12/17
PRIJS € 35,00
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 of 
liesbethvanmenxel@ocmwbrecht.be

Bloed geven doet leven
Een beetje van je eigen bloed afstaan 
duurt een half uurtje en het redt levens. 
Waarom nog twijfelen?

DATUM  do. 09/11/17
UUR van 17.00 tot 20.30 uur
LOCATIE Administratief Centrum, Kerklei 2
CONTACT Rode Kruis Sint-Job-in-'t-Goor,  
www.rodekruis.be

Tentoonstelling  
nieuwe werken

Tentoonstelling van Staf Ghysebrechts 
(schilderijen) en Roos Van Rompaey 
(keramiek). 

DATUM  van 09/11 tot 15/11/17
UUR van 13.00 tot 18.00 uur (weekdagen)
van 11.00 tot 18.00 uur (zaterdag en zondag)
LOCATIE Oud Klooster, Gasthuisstraat, 42,
CONTACT Staf Ghysebrechts, 03 636 21 66  
of staf.ghysebrechts@skynet.be

11 novemberviering
Zoals ieder jaar herdenken wij op 
11 november het einde van de Eerste 
Wereldoorlog en gedenken wij ook in 
Brecht alle slachtoffers van de oorlogen. 
Dit jaar vindt de herdenking plaats in 
Brecht met een viering om 10.00 uur 
in de Sint-Michielskerk. Na de viering 
vindt er een gezamenlijke optocht 
plaats van de kerk naar het monument, 
waar enkele kransen neergelegd zullen 
worden. Het gemeentebestuur nodigt 
de aanwezigen uit op een receptie in De 
Schandpaal. We vragen de burgers om 
op 11 november massaal de nationale 
vlag uit te hangen.

DATUM  za. 11/11/17
UUR om 10.00 uur
LOCATIE Centrum van Brecht
CONTACT Gemeente Brecht, 03 660 25 50

Comedy Avond
Comedians: Jens Dendoncker (bekend 
van o.a. 'Advocaat van de duivel'), 
Vincent Voeten, Ariane Van Hasselt, 
Tom Cools (MC).

DATUM  za. 11/11/17
UUR om 20.00 uur
PRIJS € 20,00 (inclusief drank)
LOCATIE Chiropleintje, Tilburgbaan 39
CONTACT Oud Leiding Chiro Brecht

Tiroleravond en  
blaaskapellenfestival

Blaaskapel hummel Bummel 
organiseert zaterdag een tiroleravond. 
Op zondag ben je welkom op het 
blaaskapellenfestival.  

DATUM  za. 11/11/16 om 19.30 uur
zo. 12/11/16 om 13.00 uur
LOCATIE Zaal De Eikel, Oude Veldstraat 4
CONTACT Blaaskapel Hummel Bummel,  
03 313 65 94 of  
brechtsehummelbummel@telenet.be
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Gezondsheidswandeling

Begeleide wandeling in domein 'De 
Mick' in Brasschaat. 

DATUM  wo. 15/11/17
UUR van 13.30 tot 16.00 uur
LOCATIE Vertrek ldc Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20, 
hetsluisken@ocmwbrecht.be

Hand- en voetmassage
Onze handen en voeten zijn een ganse 
dag bezig. Het is een weldaad om ze 
eens een ontspannende massage te 
geven.  

DATUM do. 16/11 en do. 30/11
UUR van 14.00 tot 16.00 uur en van 20.00 tot 
22.00 uur
PRIJS € 15,00
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20, 
hetsluisken@ocmwbrecht.be

Opleiding AED
Als 'Hartveilige Gemeente' organiseert 
Brecht in samenwerking met het 
Rode Kruis en de gemeentelijke raad 
gezondheid en welzijn, opleidingen 
‘reanimeren en defibrilleren’..

DATUM do. 16/11/17
UUR van 19.15 tot 22.00 uur
LOCATIE Lokaal Rode Kruis, Kerklei 2
CONTACT kris.vandijck@brecht.be

Internet en e-mail
Deze cursus belicht de beginselen van 
het internet: het leren surfen op het net 
en het aanmaken van een e-mailadres. 

DATUM van 17/11 tot 15/12/17
PRIJS € 25,00
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 of 
liesbethvanmenxel@ocmwbrecht.be

Bruno Vandenbroecke:  
Socrates

In een regie van Stefaan Van Brabandt 
transformeert Bruno Vanden Broecke 
tot een vertederend eerlijke en 
twijfelende Socrates. Nooit gedacht 
dat we aan de lippen van een filosoof 
zouden hangen die al 2500 jaar 
gestorven is…

DATUM vr. 17/11/17
UUR om 20.15 uur
PRIJS € 14,00 / € 12,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.gcbrecht.be

V&E Band meets Dancarta 
Vlijt & Eendracht en Dancarta slaan 
de handen in elkaar en organiseren 
samen het evenement 'V&E band 
meets Dancarta'. Ze vullen een avond 
vol muziek, zang en dans om er met 
een volle zaal een leuke beleving van te 
maken.

DATUM  za. 18/11/17
UUR om 20.00 uur
PRIJS € 8,00 / € 10,00
LOCATIE LSB Rent, Ondernemerslaan
CONTACT Koninklijke fanfare Vlijt  
en Eendracht en Dancarta,  
www.vlijteneendracht.be

Week van de smaak
Kom genieten van een gezellige middag 
in dienstencentrum Het Sluisken waar 
onze burgemeester en de voorzitter 
van het OCMW de kookshort 
aanbinden en je heerlijke proevertjes 
voorschotelen. 

DATUM  zo. 19/11/17
UUR van 14.00 tot 18.00 uur
PRIJS € 5,00
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT Dienst welzijn Brecht, 03 660 25 
50 of kris.vandijck@brecht.be

Veldtoertocht
Veldtoertocht doorheen Brechtse velden en 
bossen op plaatsen waar je anders nooit 
komt. Bevoorrading onderweg, assistentie 
bij pech en trappist van vat.

DATUM  zo. 12/11/17
UUR van 08.00 tot 10.30 uur
PRIJS € 3,00
LOCATIE Vertrek sporthal De Ring,  
Ambachtslaan 7
CONTACT Sunshine Trappers, 03 313 93 29 of 
suntrappers@telenet.be

Hoera, Doornroosje!
Het Brechts Kinder Theater brengt 
een komische versie van het klassiek 
sprookje. 

DATUM  zo. 12/11/17, zo. 19/11/17 en zo. 
26/11/17
UUR om 14.00 uur
PRIJS € 4,00 en € 6,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 
9 (zo. 12/11)
't Goorhof, Kerklei 18 (zo. 19/11 en zo. 26/11)
CONTACT Brechts Kinder Theater, 0476 78 13 
31 of bkt_brechtskindertheater@hotmail.com

Boekenbeurs 
De gemeentelijke basisschool De 
Sleutelbloem organiseert haar jaarlijkse 
boekenverkoop met boeken en 
boekentoneeltjes voor alle leeftijden. 

DATUM  zo. 12/11/17
UUR van 13.00 tot 18.00 uur 
LOCATIE Gemeentelijke basisschool  
De Sleutelbloem, Schoolplein 2
CONTACT Gemeentelijke basisschool  
De Sleutelbloem, 03 313 81 63,  
direc@gls-brecht.telenet.be

iPad
In deze cursus ga je zelf aan de slag met 
je iPad. We bekijken samen wat je iPad 
allemaal kan en hoe hij werkt. Nadien 
gaan we verder in op de 'apps' en leren 
we je nog enkele 'tricks'.

DATUM  van 13/11 ot 11/12
PRIJS € 25,00 (5 lessen)
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 of 
liesbethvanmenxel@ocmwbrecht.be
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Kunstendag voor Kinderen: 
Kinderen koning! 

19 
NOV

zo

Tijdens de kunstendag voor kinderen (5 tot 12 jaar) gooit het IKO 
opnieuw zijn deuren open. Benieuwd welke leuke workshops de 
leerkrachten dit jaar in petto hebben? Kom dan zeker eens kijken en 
vergeet je broer, zus, oma, nonkel en buurman niet. 

UUR  van 10.00 tot 13.00 uur
LOCATIE Kunstacademie IKO,  
Gasthuisstraat 42

CONTACT  Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
NOV

za

Sprookjes- 
wandeling

De sprookjeswandeling wordt 
een jaarlijkse traditie! Ontdek 
verschillende bekende en 
minder bekende sprookjes en 
laat je onderdompelen in een 
wereld van magie.

UUR  vanaf 17.00 uur
LOCATIE  Camping De Groene  
Linden, Schotensteenweg 64
CONTACT  Dienst vrije tijd, 03  
660 28 30 of toerisme@brecht.be

Infovergadering  
mestgassen

Veehouders en tuinders die deze 
initiatie (samen met een praktische 
toepassing) volgen, kunnen gratis een 
veiligheidspakket ontlenen om veilig 
om te gaan met mestgassen. (ook 
in Wuustwezel op 15 november en 
Kalmthout op 22 november)

DATUM ma. 20/11/17
UUR van 20.00 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Boerenbond,  
david.deheyder@boerenbond.be,  
0477 34 17 77

Kerstkaart maken met foto
Deze workshop leert je stap voor stap je 
persoonlijke kerstkaart maken. 

DATUM di. 21/11 en di. 28/11/17
UUR van 13.30 tot 16.30 uur
PRIJS € 5,00
LOCATIE   ldc De Lindeboom, Kerklei 18
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 of 
liesbethvanmenxel@ocmwbrecht.be

Rouwen bij ouderen
Deze workshop leert je om te gaan 
met het rouwproces van ouderen. We 
bekijken de impact van het verlies en 
hoe we rouw bespreekbaar kunnen 
maken. 

DATUM do. 23/11/17
UUR van 19.30 tot 22.00 uur
LOCATIE ldc De lindeboom, Kerklei 18
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 of 
liesbethvanmenxel@brecht.be

Martine Prenen
Voeding is meer dan je buik vullen, het is 
je lijf sterk en energiek maken. Waarom 
en hoe simpel het kan zijn om lekker en 
gezond te koken legt Martine Prenen 

tijdens deze avond uit. Tijdens haar 
voorstelling laat Martine je op ludieke 
wijze proeven, ruiken en mee genieten. 

DATUM do. 23/11/17
UUR van 20.15 tot 22.15 uur
PRIJS € 8,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9 
gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.gcbrecht.be

Het bed van Juliët
Een doldwaze, absoluut geschifte 
komedie van Bart Spaey (een héél klein 
beetje naar Seekspier)!

DATUM vr. 24/11, za. 25/11, zo. 26/11 en  
do. 30/11
UUR om 20.00 uur
PRIJS € 8,00
LOCATIE Kerk Klein Veerle
CONTACT Toneelkring Vertoli, info@vertoli.be 
of www.vertoli.be

Sprook
jeswandeling

18
november

VANAF 
17.00 UUR

PRIJS
3 € (tot 10 jaar) 

1 € (boven 10 jaar 
en ouders)

3-10j
Kinderen begeleid 

door ouder(s).
 Oudere en jongere 

broers en zussen zijn 
ook welkom!

Camping 
de Groene Linden, 

Schotensteenweg 64, � echt

Info en tickets?
Dienst vrije tijd, Gemeenteplaats 1, Brecht
03 660 28 30
toerisme@brecht.be
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03 660 28 30
toerisme@brecht.be
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Stop met Klagen: 
Eco comedy met 
Steven Vromman

23 
NOV

do

Beter bekend als de 
‘Low Impact Man’ 
geeft Steven Vrom-
man al jaren het 
goede voorbeeld hoe 
we zelf iets kunnen 

doen om het klimaat te redden. Met 
zijn nieuwe show zet hij ons via de 
lach aan tot nadenken over onze 
planeet en onze levenswijze. Deze 
boeiende avond wordt georgani-
seerd door de milieuraad van Brecht 
in samenwerking met KWB Sint-Job 
en Natuurpunt. Inkom gratis,reser-
veren via onderstaand mailadres.
UUR  om 20.00 uur
LOCATIE Basisschool Maria  
Middelares, Hogebaan 2
CONTACT  Milieudienst Brecht,  
03 660 25 50 of info@kwbsintjob.be

Deadline UiT-kalender december: vrijdag 10 november 2017

WORDT VERWACHT

Tom Vanstiphout Solo 
+ Nick Fransen
Bij zijn vorige passage in Brecht 
konden we hem nog omschrijven als 
‘het best bewaarde geheim van de 
Vlaamse muziek’. Intussen weet Tom 
Vanstiphout een steeds groter publiek 
te overtuigen. Na twee succesvolle 
theatertoers gaat Tom met nieuw werk 
verder op zijn elan. 

DATUM  vr. 01/12/17
UUR  om 20.15 uur
PRIJS  € 11,00 / € 9,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

Wintertraining:  
basis voor een 
sportieve zomer! 
Een goede wintertraining vormt de 
fundamenten en zorgt voor succes 
van een goede zomerconditie! In een 
lessenreeks van 12 lessen (van decem-
ber tot maart) trainen we de stabiliteit 
van onze romp, knieën en enkels. We 
versterken onze rug, buik- en been-
spieren en trainen de soepelheid van al 
onze spieren en gewrichten. 

DATUM  Start ma. 04/12/17
UUR  om 19.00 uur
PRIJS € 60,00
LOCATIE Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7
CONTACT Sportdienst, 03 660 28 30 of 
www.sportiefbrecht.be

Workshop 
mindfulness voor 
jonge ouders
Balanceren tussen je rol als ouder, 
werknemer, partner, vriend(in), kind,… 
is niet altijd evident. Mindfulness geeft 
je de tools om kleine momentjes van 
rust in te bouwen. 

DATUM ma. 04/12/17
UUR  om 20.00 uur
LOCATIE Kapel Oude Klooster, Gasthuisstraat 42
CONTACT Opvoedingswinkel Brecht,  
03 270 06 73, huiszoersel@olo.be

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

DATUM vr. 24/11/17
UUR van 10.00 tot 12.00 uur
LOCATIE Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, Kerklei 2
CONTACT Bibliotheek, 03 330 12 80 of  
www.bibliotheekbrecht.be

OXFAM cadeaudagen
Geschenkenbeurs met uitgebreide 
mogelijkheid tot aankoop van 
Fairtrade producten en proeven van 
lekkere wijnen uit (h)eerlijke handel.

DATUM mza. 25/11 en zo. 26/11/17
UUR za. van 13.00 tot 19.00 uur en zo. van 
10.00 tot 16.00 uur
LOCATIE VBS Maria Middelares, Toekomstlaan
CONTACT OXFAM Wereldwinkel Sint-Job, 
sintjob@oww.be

Sinterklaasconcert:  
Sinterklaas zingt

Wat moet er nu eigenlijk écht bij je 
schoen staan zodat Sinterklaas zeker je 
deurtje niet voorbij rijdt? Is 'Sinterklaas 
kapoentje' het lievelingslied van 
Sinterklaas of is het eerder 'Zie ginds 
komt de stoomboot'? Op deze vragen 
krijgen jullie een antwoord tijdens 
'Daar wordt aan de deur geklopt', een 
muzikale show waar je mee MOET 
zingen EN dansen! Breng ook zeker een 
extra schoentje mee. 

DATUM za. 25/11/17
UUR om 15.00 uur
PRIJS € 5,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.gcbrecht.be

Dia- en spaghettiavond
De Aspi’s van Chiro Sint-Job 
organiseren vanavond hun jaarlijkse 
gezellige dia- en spaghettiavond, waar 
je de leukste, mooiste en grappigste 
foto’s van het kamp kan bewonderen.

DATUM za. 25/11/17
UUR vanaf 18.00 uur
PRIJS € 8,00
LOCATIE Chiro Sint-Job, Kerklei 18
CONTACT Chiro Sint-Job, www.chirosintjob.be

Najaarsconcert
K.H. De Eikel organiseert haar 
najaarsconcert met optredens van eigen 
drumband onder leiding van Carine 
Brughmans, het jeugdorkest onder leiding 
van Johan Vansant en de harmonie onder 
leiding van Renaat deckers.

DATUM za. 25/11/17
UUR van 20.00 tot 23.00 uur
PRIJS € 5,00
LOCATIE K.H. De Eikel, Oude Veldstraat 4
CONTACT K.H. De Eikel


