
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer info: 
 
Rie Van Ostaeyen 
03 313 05 46 
 
Ivo Van Hecken 
0476 87 13 56 
 
Els Van den Bergh 
0477 55 22 01 De Kar vzw is een Welzijnsschakel in 

Brecht en wil voor jou een plek zijn 
om op adem te komen. 
De werking van De Kar wordt 
gedragen door een groep 
vrijwilligers die zorgen voor 
ontmoetingsmomenten met 
anderen in gelijkaardige situaties. 
Het doet deugd als je met anderen - 
die dit begrijpen - fijne momenten 
kan beleven.  

Soms kan je leven plotseling 
veranderen door een tegenslag (ziekte, 
werkloosheid, scheiding, een  
overlijden binnen je gezin ...) en word 
je verplicht om met minder rond te 
komen. 
Op dat moment kan het zijn dat je 
nood hebt aan ondersteuning, een 
babbel, informatie....  
De Kar organiseert heel wat activiteiten 
waar de koffie altijd klaar staat en waar 
vrijwilligers openstaan voor jouw 
verhaal. 
 
De Kar creëert ontmoeting en 
samenzijn voor mensen  
die het wegens een moeilijke situatie  
soms minder gemakkelijk hebben.  
 
De Kar wil ook in gesprek gaan met het 
beleid vanuit de noden en signalen die 
ze bij mensen opvangt. 
 
Wil je graag als vrijwilliger deel 
uitmaken van De Kar? Dan ben je ook 
van harte welkom. Neem dan zeker 
contact op. 
 



Eetcafé  

Waar? 
Parochiezaal 

Sint Willebrordusstraat 21 
2960 Overbroek (Brecht) 

Wanneer? 
Laatste donderdag van de 

maand 

Info 
Els 0477 55 22 01 

  

Feestmomenten 

Barbecue 
Ontbijt 

Kerstfeest 

Waar?  
Eetcafé 

Uitgesteld 
brood  

Waar?  
bij de 

groentenbedeling 

Groentenbedeling 

Waar? Dorpstraat 71 
2960 Sint Lenaarts 

Wanneer? 
Vrijdag om de 

14 dagen 
Loes 03 313 93 08 

't Winkeltje 

Wat? Verzorgings- en 
onderhoudsproducten 

Waar? Dorpstraat 71 
2960 Sint Lenaars 

Wanneer? 
2de zaterdag van de 
maand 10 tot 12u 
Loes 03 313 93 08 

    Tweedehandsboetiek 

Waar? Nollekensweg 6 

2960 Brecht 

Wanneer? 

Dinsdag van 13 tot 16u 
Zaterdag 9.30 tot 12u 

Telefoon 03 664 19 87 
(tijdens de openingsuren) 

  

Kar-Wij-krant 

 Wat? 
Info activiteiten 

Terugblik activiteiten 
Veel informatie 

Humor 

Wanneer? 
4 x per jaar Pretloket 

met o.a. vrij atelier, 
culturele activiteiten, 

daguitstap 
 

Info 
Linda 0474 64 86 30 

Groepswerking 
 

Ervaringen uitwisselen 
Gedeelde ervaring bundelen 

In gesprek gaan met het beleid 

Waar? Brecht of Sint Job 

Wanneer? Elke derde 
dinsdagavond van de maand 

Info 
Linda 0474 64 86 30 



 

Voor nadere informatie over vacatures 
of voor het afgeven van uw cv kunt u 
terecht op onze website op 

www.uitgeverijmoens.nl 


