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INFO  Dienst integrale veiligheid en mobiliteit,  
Gemeentepark 1, 03 660 25 58 of mobiliteit@brecht.be

Nieuwjaarszingen  
op zaterdag  
30 december 
Traditiegetrouw zingen de kinderen in Brecht op 31 
december het eindejaar uit en kondigen ze zo met 
hun ‘nieuwjaarkezoete’ het nieuwe jaar aan. Dit 
jaar valt 31 december op een zondag en zullen deze 
festiviteiten een dagje eerder plaatsvinden, namelijk 
op zaterdag 30 december. Op zondag zijn de 
meeste handelszaken immers gesloten en zouden 
de zangers voor massa’s gesloten deuren kunnen 
staan. 

Vuurwerk afsteken 
moet je aanvragen  
Wist je dat het verboden is om vuurwerk af te steken 
op openbaar of privaat domein? Wil jij rond de
eindejaarsperiode toch vuurwerk afsteken, dan moet 
je hiervoor schriftelijk een toelating vragen aan de 
burgemeester via onderstaande dienst of digitaal op 
www.brecht.be voor 20 december 2017.

Jaarlijks vallen er gewonden of ontstaan er 
brandjes bij het afsteken van vuurwerk tijdens de  
jaarwisseling. Koop enkel vuurwerk in een erkende 
winkel en lees de gebruiksaanwijzing vooraleer je 
het vuurwerk afschiet. Hou bovendien rekening 
met de dieren en denk aan de nachtrust van de 
buurtbewoners. Ook het afsteken van bijvoorbeeld 
voetzoekers of knalstenen maakt veel lawaai. 

VRAAG JE 
DOCUMENT ONLINE 
AAN EN BESPAAR EEN RIT 
NAAR HET GEMEENTEHUIS

Heb je een bewijs van woonst of attest van 
samenstelling gezin nodig? Dan hoef je je niet meer 
te verplaatsen naar het gemeentehuis. Je kan het 
document online aanvragen op www.brecht.be en je 
kan je digitaal document onmiddellijk downloaden dat 
100% juridisch bindend is. 

Er zijn trouwens nog meer attesten/documenten die je 
online (met of zonder kaartlezer) kan aanvragen. Surf 
naar www.brecht.be/e-loket.  

INFO  Dienst burgerzaken, Mia Evens, Gemeentepark 1, 
03 660 25 50 of mia.evens@brecht.be 



Je kan er vandaag 
niet meer omheen: 
berichten van 
openstaande 
facturen die 
dringend betaald 
moeten worden, 
mails met 
verdachte bijlagen 
en vreemde 
aansprekingen,… 
Het gaat om 
phishing.  Phishing 
is een vorm 
van computercriminaliteit waarbij een oplichter 
nietsvermoedende personen probeert te misleiden. De 
daders proberen je hierbij aan te zetten om een bepaalde 
bijlage te openen, een link aan te klikken of bepaalde 
gegevens door te geven of in te geven met als doel 
informatie, paswoorden,… te achterhalen, te misbruiken of 
schadelijke software op je computer te installeren. 

Deze phishing mails proberen steeds meer het uitzicht van 
betrouwbare mails na te bootsen. Hoe herken je zo’n mails 
of hoe weet je of een mail vals of echt is? Doe zelf de test 
op https://www.safeonweb.be/nl/doe-de-phishingtest om 
te leren hoe je valse berichten kunt herkennen. 

Ben je slachtoffer geworden van dergelijke praktijken of 
heb je nadeel geleden (bijvoorbeeld je hebt geld verloren, 
je hebt een valse boete betaald, ...) dan dien je best klacht 
in bij de politie zodat er een proces-verbaal kan worden 
opgesteld.

EEN VERDACHTE E-MAIL?  
OPGELET VOOR FRAUDE  
VIA PHISHING     

INFO  Vlaamse infolijn, 1700

Let ook op voor identiteitsfraude!
GA STEEDS VOORZICHTIG OM MET JE 
IDENTITEITSGEGEVENS, PASPOORT EN RIJBEWIJS, 
OOK DEZE ZIJN POPULAIR ONDER CRIMINELEN.

INFO  Dienst archief, Hans Vanhulle, Gemeentepark 1, 03 317 17 76  
of hans.vanhulle@brecht.be, bij een klacht: Lokale politie Voorkempen,  
03 210 40 00 

Ik ben nogal 
ne chansaar!

Deze maand al 

 Herken jij verdachte berichten op tijd? 
DOE DE PHISHINGTEST OP  SAFEONWEB.BE

CCB-Phishing-FlyerA502.indd   1 25/09/17   09:42
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VERTREK IN  
NOORDERKEMPEN

06:05  Ma • Vr 
06:30  Ma • Vr 
07:05  Ma • Vr 
07:30  Ma • Vr 
08:05 Ma • Zo
08:30 Ma • Vr 
09:05 Ma • Zo 
10:05 Ma • Zo
11:03  Ma • Vr 
11:05  Za, Zo 
12:05  Ma • Zo
13:05  Ma • Zo 
14:05  Ma • Zo
15:05  Ma • Zo
16:05  Ma • Zo
16:45  Ma • Vr 
17:05  Ma • Zo
17:45  Ma • Vr 
18:05  Ma • Zo
19:05  Ma • Zo
20:05 Ma • Zo
21:05  Ma • Zo

Extra treinen 
vanaf maandag 
11 december
De dienstregeling van NMBS 
tussen station Noorderkempen en 
Antwerpen-Centraal wordt aangepast 
vanaf maandag 11 december. De reistijd 
van een treinrit bedraagt telkens  
15 minuten. 

VERTREK  
ANTWERPEN-CENTRAAL

06:41  Ma • Vr 
07:00  Ma • Vr 
07:41  Ma • Vr 
08:00  Ma • Vr 
08:41  Ma • Zo
09:00  Ma • Vr 
09:41  Ma • Zo
10:41  Ma • Zo
11:41  Ma • Zo 
12:41  Ma • Zo
13:41  Ma • Zo
14:41  Ma • Zo
15:41  Ma • Zo 
16:15  Ma • Vr 
16:41  Ma • Zo
17:15  Ma • Vr 
17:41  Ma • Zo
18:15  Ma • Vr 
18:41  Ma • Zo
19:41  Ma • Zo
20:41  Ma • Zo
21:41  Ma • Zo

Opgelet: Enkel onderstaande treinen stoppen 
nog in station Luchtbal. De andere treinen 
rijden rechtstreeks naar Antwerpen-Centraal.

Vertrek Noorderkempen: 06.30, 07.30, 08.30, 
16.45 en 17.45 uur

Vertrek Antwerpen-Centraal: 07.00, 08.00, 
09.00, 16.15, 17.15 en 18.15 uur
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Jij kiest wie de 
cultuurprijs wint! 
   
Gemeente Brecht reikt om de twee jaar de Cultuurprijs uit. Met 

EEN VERDACHTE E-MAIL?  
OPGELET VOOR FRAUDE  
VIA PHISHING     

INFO  Cultuurdienst, Gemeenteplaats 1, 
Marie Geysen, 03 660 28 30 of  
cultuurdienst@brecht.be  

deze prijs toont de gemeente haar appreciatie voor het Brechtse 
culturele veld en geeft zo een kwaliteitslabel waarmee het culturele 
belang van de laureaten erkend wordt. Vanaf 2018 reiken we twee 
cultuurprijzen uit, allebei ter waarde van 750 euro. Het wordt dus 
een dubbel feest waarbij zowel de jury als het publiek hun stem 
kunnen laten horen. 

05.12.17 17.12.17

stemvoor de
Brechtse
cultuurprijs
www.brecht.be/cultuurprijs

Stem mee!

Uit de binnengekomen 
kandidaturen selecteerde de 
cultuurraad onder voorzitterschap 
van de Willem Verheyen 8 
genomineerden. De mooie 
shortlist wordt in primeur 
voorgesteld op de Algemene 
Vergadering van de cultuurraad 
op 4 december. We houden je dus 
nog even in spanning… 

Willem: “De shortlist toont 
mij vooral dat we zeer trots 
mogen zijn op wat er in Brecht 
bestaat, dat onze gemeente 
letterlijk en figuurlijk ruimte 
biedt voor artistieke creatie, 
dat ze creativiteit stimuleert 

en cultureel ondernemerschap 
ondersteunt. Ik roep iedereen 
graag op om hun fierheid te 
tonen én mee te stemmen op 
www.brecht.be/cultuurprijs.”

Nu is het aan jou!

De publieksprijs wordt uitgereikt 
aan de persoon of socio-culturele 
vereniging, actief in onze 
gemeente, die volgens het publiek 
een prijs verdient voor wat hij/zij 
gepresteerd heeft in het afgelopen 
jaar. Dit betekent dat jij mee 
beslist wie deze prijs overhandigd 
krijgt tijdens de uitreiking van de 
cultuurprijs. Deze vindt plaats 
op de nieuwjaarsreceptie van 5 
januari 2018.

Spelregels

• Je mag slechts op één 
genomineerde stemmen. 

• Elke inwoner van Brecht mag 
slechts één stem uitbrengen. 

• Je stem kan je uitbrengen van 5 
tot en met 17 december 2017. 

• De genomineerde met het 
meeste aantal stemmen wint de 
publieksprijs.

Gratis feestbussen De Lijn Oud 
op Nieuw (enkel via sms) 

Tijdens oudejaarsnacht brengen de chauffeurs van 
De Lijn je veilig en gratis naar je bestemming en weer 
thuis. Het ticket krijg je dit jaar via sms. Je hoeft dus 
niet meer naar de gemeente om je ticket op te halen.

Vanaf begin december kan je registreren via  
www.delijn.be/oudjaar en dan krijg je een e-mail om je 

ticket te activeren. Je kan tot maximum 4 gezinsleden 
registreren onder één gsm-nummer. Het sms-ticket 
is geldig van 31 december 2017 om 18.00 uur tot 
1 januari 2018 om 23.59 uur. Je mag dan zoveel 
verplaatsingen maken als je wil. Je activeert je ticket 
door EVENT te sturen naar 4884 tijdens Oudjaar voor 
je op de bus of tram stapt.  Per sms-ticket wordt een 
kost van 0,15 euro aangerekend door je provider.

We wensen je een onvergetelijke nacht! 



4

WELZIJNSCAMPUSBRECHT.BE 
In november opende de welzijns-
campus. Een aantal diensten van 
het gemeentehuis verhuisden met 
hun aanbod naar de gebouwen van 
het OCMW en het dienstencentrum 
in Brecht. De dienstverlening in de 
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. 

Vier campussen vormen de  
welzijnscampus
Je kan terecht in welzijnscampus Het 
Sluisken (dienstencentrum, dienst 
pensioenen, Handicar MMC, ser-
viceflats), welzijnscampus Sint-Maria 
(woonzorgcentrum), en welzijnscam-
pus Sociaal Huis (woonloket, sociale 
dienst en dienst welzijn). In welzijns-
campus De Lindeboom in Sint-Job-in-
‘t-Goor blijft de vertrouwde werking 
verzekerd. 

Een eerste antwoord op je welzijns-
vraag vind je vanaf nu ook terug op 
www.welzijnscampusbrecht.be. 

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

Gemeente Brecht zoekt
1 tijdelijke contractuele bibliotheekassistent(e)  
(C1-3) – 32/38 u 

Je staat – samen met de collega’s – in voor de klantvriendelijke 
uitlening,  de begeleiding van de individuele lener en de organisatie 
van uitbreidingsactiviteiten.

• je bezit een diploma van HSO of gelijkwaardig;
• je bezit vakkennis, een brede belangstelling voor ontwikkelingen 

op economisch, politiek, sociaal, cultureel en wetenschappelijk 
gebied, je hebt verantwoordelijkheidszin, zin voor initiatief en je 
communiceert vlot.

De infobundel met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en 
aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen bij het gemeentebestuur 
(personeelsdienst), Gemeentepark 1, 2960 Brecht, 03 317 17 72 of 
bekijken op www.brecht.be. 

De schriftelijke kandidaturen moeten, samen met een CV en ko-
pie van het diploma, toekomen bij het college van burgemeester 
en schepenen, Gemeentepark 1, 2960 Brecht en dit uiterlijk op 6 
december 2017 om 12.00 uur ’s middags (of via e-mail naar sollici-
taties@brecht.be). Een recent uittreksel strafregister (max. 3 maand 
oud) moet toekomen uiterlijk bij aanvang van de schriftelijke proef. 
De selectieproeven zullen plaatsvinden op maandag 11 december 
2017 om 19.00 uur in het gemeenschapscentrum Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9 in Brecht. De geslaagden in het schriftelijk  examen 
worden uitgenodigd voor het mondelinge gedeelte op maandagavond 
18 december 2017.

PROVINCIEBELASTING  
GAAT DIGITAAL

Online bankieren, winkelen of tickets bestellen… Digitaal wordt 
stilaan het nieuwe normaal, ook bij de provincie Antwerpen. 
Vanaf 1 januari 2018 kan je het aanslagbiljet voor gezinnen ook 
digitaal krijgen via e-mail, Zoomit of Doccle. Het enige wat je 
moet doen, is je vóór 31 december 2017 registreren op het online 
belastingportaal. Surf naar belastingen.provincieantwerpen.be, 
meld je aan met eID en registreer je. Heb je geen kaartlezer, dan 
kan je ook aanmelden met een ‘token’. Als je je niet registreert, 
dan krijg je het aanslagbiljet in 2018 nog op papier.

Waar 
vind ik de 

contactgegevens 
van de welzijns-
campus Sociaal 

Huis? 

Hoe 
maak ik een 

afspraak om mijn 
pensioen te  
berekenen?

Wat is de 
dagprijs bij een 

opname in  
Sint-Maria? 
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Wintertraining (extra sessie)
06 
DEC

wo

Een goede wintertraining vormt de fundamenten en zorgt voor succes 
van een goede zomerconditie! Van december tot maart willen we een 
stevige basis leggen om in de lente en de zomer maximaal plezier en 
resultaat te hebben van onze sport. Zo lopen we ook minimaal risico op 
kwetsuren! In een lessenreeks van 12 lessen 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. En 
uiteraard komen conditieoefeningen ook aan bod!

UUR  om 20.00 uur
PRIJS  € 50,00 (12 lessen)
LOCATIE Sporthal De Ring, 
Ambachtslaan 7

CONTACT   Sportdienst Brecht,  
03 660 28 30 of  
www.sportiefbrecht.be

Aromatherapie
Naargelang de seizoenen kan aromathe-
rapie toepassingen aanbieden voor het 
algemeen welzijn. In de winter dragen we 
speciale zorg voor onze nieren. Allerlei 
aromatische recepten dragen hiertoe bij.

DATUM  do. 07/12/17
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 
hetsluisken@ocmwbrecht.be

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, en 
is dat geheim helemaal niet meer zo goed 
bewaard. Na twee succesvolle theatertoers 
gaat Tom met nieuw werk verder op zijn 
elan. Prachtige songs, virtuoos gitaarwerk 
en een innemende frontman, dat is 
Tom Vanstiphout ten voeten uit. Het 
voorprogramma wordt verzorgd door de 
jonge singer-songwriter Nick Fransen.

DATUM  vr. 01/12/17
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

Mindfulness voor  
jonge ouders

Balanceren tussen je rol als ouder, 
werknemer, partner, kind, ... is niet 
altijd evident. Ongewild neem je stress 
van je werk mee naar huis en ben je 
niet altijd de ouder/partner die graag 
zou willen zijn.

DATUM  ma. 04/12/17
UUR van 20.00 tot 22.00 uur
LOCATIE Kapel Oude Klooster, Gasthuisstraat 42
CONTACT welzijnscampus Sociaal Huis, 
03 330 11 20 of kris.vandijck@brecht.be

Powerpoint/Publisher
Tijdens deze workshop leer je makkelijk 
publicaties maken in Publisher, 
zoals naamkaartjes, wenskaarten, 
affiches, nieuwsbrieven, kalenders 
en boekjes. In powerpoint leer je hoe 
je een fotoreportage of een creatieve 
presentatie maakt. 

DATUM van 05/12/17 tot 19/12/17
UUR van 09.15 tot 12.00 uur
PRIJS  € 15,00 (3 lesmomenten)
LOCATIE ldc De Lindeboom, Kerklei 18
CONTACT ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 
of liesbethvanmenxel@ocmwbrecht.be
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UUR  van 20.00 tot 22.00 uur
LOCATIE VBS Maria Middelares, Hogebaan 2
CONTACT  welzijnscampus Sociaal Huis, 03 330 11 20 of kris.vandijck@brecht.be

Microfinanciering in het 
Zuiden

13 
DEC

zaterdag

Incofin cvso investeert in duurza-
me microfinancieringsinstellin-
gen in ontwikkelingslanden, die 
aangepaste financiële diensten 
aanbieden aan kleine lokale on-
dernemingen en een grote sociale 
meerwaarde nastreven. Het doel 
van het fonds is ondernemende 
mensen op weg helpen om zelf aan 
de slag te gaan en hun levensom-
standigheden te verbeteren. Incofin 
investeert in 27 landen, waar 
de traditionele banken afwezig 

blijven. Het fonds bereikt 3,4 miljoen micro-ondernemers, waarvan 73% 
vrouwen. Incofin heeft zo een sociale impact in de verste uithoeken van de 
wereld. Gratis lezing door dhr. Loïc De Cannière, managing director van In-
cofin. Een organisatie van Davidsfonds Sint-Job-In-'t-Goor en GROS Brecht.

Kerstwinkel
Jaarlijkse kerstwinkel van de zusters 
Trappistinnen. Je vindt er zeep en leuke 
geschenkartikelen, kaarten, kaarsen, 
bloemstukjes en stalletjes. Men kan 
ook aansluiten voor de Vespers op 
vrijdag en zaterdag om 17.15 uur en 
op zondag om 16.00 uur.

DATUM van 08/12/17 tot 10/12/17
UUR  van 13.30 tot 16.30 uur
LOCATIE Abdij O.L.V. van Nazareth, Abdijlaan 9
CONTACT  Abdij O.L.V. van Nazareth,  
www.abdijnazareth.be

Open uurtje nieuwe kleuters
Kennismakingsmoment voor nieuwe 
kleuters en hun ouders.

DATUM di. 12/12/17
UUR  van 13.45 tot 14.45 uur
UUR  € 5,00 
LOCATIE De Zevensprong, Venusstraat 5
CONTACT  School De Zevensprong, 03 660 
07 70, www.de7sprong.be

Wat Alz -  
omgaan met dementie

Over de kern van communicatie, de 
kracht van dromen en het wonder 
van relaties. Vroeg of laat krijgen we 
allemaal te maken met ouderdom 
en dementie, direct of indirect. Dat 
vooruitzicht maakt de meesten van ons 
niet bepaald gelukkig. Maar klopt dat 
beeld wel? Moet leven met dementie 
of Alzheimer per definitie negatief 
zijn? Onderzoeker Kasper Bormans 
(KULeuven) startte een project in 
een woonzorgcentrum en kwam als 
'wetenschappelijke dromenvanger' tot 
verrassende inzichten. 

DATUM  di. 12/12/17
UUR  van 19.00 tot 23.00 uur
PRIJS  € 7,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudeusstraat 9
CONTACT Neos Brecht,  
www.neosvzw.be/brecht

Kerstmarkt serviceflats  
't Zand

Ook dit jaar kan je de sfeer van een 
kerstmarkt komen opsnuiven in 
Het Sluisken en in de serviceflats 't 
Zand. De dienstencentra voorzien op 
beide kerstmarkten een goedgevuld 
programma dat zeker een bezoek 
waard is. Kom samen met je familie 
een kijkje nemen en genieten van onze 
gezellige sfeer. Deze kerstmarkten 
zijn een samenwerking tussen ldc 
Het Sluisken, wzc Sint Maria, ldc De 
Lindeboom en serviceflats 't Zand.

DATUM wo. 13/12/17 (Het Sluisken)
za. 16/12/17 ('t Zand)
UUR wo. van 13.00 tot 17.00 uur
za. van 14.00 tot 17.00 uur
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
Serviceflats 't Zand, Zandstraat 4
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
hetsluisken@ocmwbrecht.be
ldc De Lindeboom, 03 667 14 00 of 
liesbethvanmenxel@ocmwbrecht.be

Kijkuurtje in onze eerste 
kleuterklas

Kennismakingsmoment voor nieuwe 
kleuters en hun ouders.

DATUM  wo. 13/12/17
UUR van 09.30 tot 10.30 uur
LOCATIE Basisschool In 't Groen, Leopoldstraat 15
CONTACT Basisschool In 't Groen  
Sint-Lenaarts, www.bs-intgroen.be

Open uurtje nieuwe kleuters
Kennismakingsmoment voor nieuwe 
kleuters en hun ouders.

DATUM  wo. 13/12/17
UUR van 11.00 tot 12.00 uur
LOCATIE School Klavertje 3,  
Sint Willebrordusstraat 29
CONTACT School Klavertje 3, 03 660 07 70 
of www.klavertjedrie.be
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UUR van 08.00 tot 15.00 uur
PRIJS € 1,50
LOCATIE Feestzaal De Eikel, Oude 
Veldstraat 4
CONTACT   St.-Michielstappers, 
0494 82 49 36 of Toerisme Brecht, 
03 660 28 30

Smoutebollen-
tocht

Winterse wandeling door de natuur 
op en rond het militair domein. Een 
tocht met oog voor de natuur! Ver-
zorgde rustposten. Ruime parking.

Toerisme Brecht voorziet tijdens 
deze wandeling bovendien een 
zoektocht op de korte afstand(en). 
Je betaalt voor deze zoektocht 1 
euro extra per persoon die integraal 
naar het goede doel, namelijk de 
strijd tegen kanker, gaat. Vul je het 
zoektochtformulier na de wandeling 
foutloos in, dan krijg je een bon voor 
2 gratis smoutebollen. Wandelaars 
die hun warme hart willen tonen en 
extra willen doneren, kunnen dat 
doen in de collectedoos ter plaatse.

17 
DEC
zondag

Jeron Dewulf:  
Survival of the fattest 

In de tweede voorstelling van foute 
vriend Jeron Dewulf, stelt hij alles 
wat je hoort te zijn op je 40ste in 
vraag. Halverwege het leven is 
het tijd om even terug te kijken 
en te bedenken: hoe overleef je de 
komende 40 jaar? Jeron Dewulf 
brengt stand-up comedy in zijn 
essentie: 1 comedian, 1 podium, 
1 buikje. Ondanks alle dagelijkse 
commentaar toch lachend door het 
leven. Niemand is perfect en Jeron 
misschien nog een beetje minder 
dan de rest. Lang leve imperfectie, 
fuck de norm. Het voorprogramma 
wordt gedaan door Kevin van den 
Eynde. Deze energieke Antwerpenaar 
draait al enkele jaartjes mee in het 
comedycircuit. Tijd voor de grote 
zalen! Maar eerst nog Brecht.

DATUM  za. 16/12/17
UUR van 20.15 tot 23.00 uur
PRIJS  € 11,00
LOCATIE gc Jan vander Noot,  
Mudaeusstraat 9
CONTACT  Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

Veldtoertocht
Jaarlijkse veldtoertocht van 
wielertoeristenclub WTC Sas 4. 
Met ruime parking, fietsreiniging, 
bewaakte fietsstalling, kleedkamers en 
bevoorrading onderweg.

DATUM zo. 17/12/17
UUR  van 08.30 tot 11.00 uur
PRIJS  € 5,00
LOCATIE t Goorhof Kerklei 18
CONTACT WTC sas 4, www.wtcsas4.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. 13/12/17 en wo. 27/12/17
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

O'broek for life
Oud KLJ Overbroek organiseert 'De 
warmste avond'. Gezellig samenzijn 
met lekkers voor iedereen. Steun deze 
warme actie voor Music For Life. 
Opbrengst t.v.v. feestvarken vzw.

DATUM  vr. 15/12/17
UUR van 15.30 tot 22.00 uur
LOCATIE Bij de Overbroekse kerststal, 
Kerksplein
CONTACT Oud KLJ Overbroek, 0473 89 51 82
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Pop-up strips (6-12j)
Wil je zelf een echte strip maken? Een 
keileuke opspringkaart die je helemaal 
zelf tekent en ineenknutselt? Een 
mini-strip, een mega-monsterkaart, 
een wenskaart of een verrassende 
uitnodiging voor je feestje? Alles kan! 

DATUM  wo. 03/01/18
UUR  van 13.00 tot 15.30 uur
PRIJS  € 6,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudeusstraat 9
CONTACT Jeugddienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.jeugdwerkingbrecht.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstpret

UUR vanaf 18.00 uur
LOCATIE Plein Dorpsstraat  
Sint-Lenaarts
CONTACT  Unizo Sint-Lenaarts, www.
unizo-sint-lenaarts.be

26 
DEC
dinsdag

Tweede kerstdag, iedereen voldaan 
van de gezellige familiefeesten, tijd 
om eens gezellig samen in de koude 
te komen staan, met een lekkere frisse 
jenever of een kom warme soep of 
chocomelk. Je kan genieten van een 
vleugje muziek rond de knetterende 
vuurkorven. 

Kerstconcert
Het leonarduskoor van Sint-Lenaarts 
en het koor Orpheon van Brasschaat 
zingen samen een sfeervolle en warme 
mix van liederen in de aanloop naar 
het kerstfeest. Het strijkorkest Quattro 
Corde van Brasschaat begeleidt en 
brengt ook een eigen intermezzo. Het 
wordt een gevarieerde en eigenzinnige 
muzikale namiddag. 

DATUM zo. 17/12/17
UUR  van 15.00 tot 17.00 uur
PRIJS  € 10,00
LOCATIE Sint-Leonarduskerk, Dorpstraat 26
CONTACT Leonarduskoor, 0494 39 55 25 of 
iris.declerq@gmail.com

Gezondheidswandeling
Begeleide wandeling 'Wolfschot' in 
park De Renesse, Oostmalle. Vertrek 
om 13.30 uur aan dienstencentrum 
Het Sluisken of om 14.00 uur ter 
plaatse (park De Renesse, Lierselei z/n, 
Oostmalle).

DATUM  wo. 20/12/17
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

Avondkerstmarkt
Op de parking van het OC Clara Fey 
en indoor vindt deze traditionele 
kerstmarkt plaats, gezelligheid troef 
met diverse eet-/drankstands en 
kraampjes met allerlei kerstartikelen 
met live music van 'the jammers' en 
vuurwerk verzorgd door Caffero Event 
Fireworks. 

DATUM  wo. 20/12/17
UUR van 17.00 tot 22.00 uur
LOCATIE OC Clara Fey, Bethaniënlei 5
CONTACT OC Clara Fey, 0478 88 34 34, 
nadine.verbraeken@busokristuskoning.be 
of 03 217 03 50,  
cindy.tilborghs@busokristuskoning.be.

Bloedinzameling

Een beetje van je eigen bloed afstaan 
duurt een half uurtje en het redt levens.

DATUM  do. 21/12/17
UUR van 17.30 tot 20.30 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Rode Kruis Brecht

Kaartavond

Kaartavond ten voordele van Sint-
Jorisgilde Sint Lenaarts.

DATUM  za. 23/12/17
UUR  om 20.00 uur
LOCATIE Lokaal Sint-Jorisgilde, Kerkstraat 1a
CONTACT Sint-Jorisgilde Sint-Lenaart,  
vanloo.jos@telenet.be

Kerstlichtjestocht (3-8 j)

Kik en Eek zijn ook dit jaar weer van 
de partij in het Gemeentepark. Ze 
willen er weer een spetterend kerstfeest 
van maken, maar krijgen het slot van 
hun feestkoffer niet open en ze vinden 
hun vriendjes niet. Trek jij er mee op 
uit met een kaart om de vriendjes van 
Kik en Eek te zoeken? En los je mee 
raadsels op om de code van de koffer 
te kraken?

DATUM  wo. 27/12/17
UUR  vanaf 17.30 uur
PRIJS  € 3,00 (tot 9 jaar)
€ 1,00 (vanaf 9 jaar)
LOCATIE Vertrek gc Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9
CONTACT Dienst erfgoed, 03 660 28 30 of 
toerisme@brecht.be

Kaartavond 

Kaartavond ten voordele van KH De 
Eikel.

DATUM  vr. 29/12/17
UUR  van 20.00 tot 23.30 uur
LOCATIE Zaal De Eikel, Oude Veldstraat 4
CONTACT Koninklijke harmonie De Eikel,  
zaal.de.eikel@gmail.com


