
Gerinkel naar de Winkel 
Van 5 mei tot en met 30 juni 2018 
organiseert de gemeente Brecht 
samen met de deelnemende 
handelszaken de campagne “Gerinkel 
naar de Winkel”. Met deze campagne 
willen we klanten van de handelszaken 
in Brecht aanmoedigen om vaker 
met de fiets of te voet boodschappen 
te doen. Deze campagne motiveert 

inwoners bovendien om meer bij verschillende detailhandels te 
winkelen. Zo draagt “Gerinkel naar de Winkel” op verschillende 
vlakken bij aan de leefbaarheid van onze gemeente.
 
Om het jullie gemakkelijk te maken, grijpen we dit jaar terug naar 
de oude succesformule: verzamel stempels van de deelnemende 
handelszaken op een spaarkaart en deponeer je volle spaarkaart 
bij de handelaars in de verzameldozen. Hiermee neem je deel 
aan de tombola. De prijzenpot bestaat uit prijzen, geschonken 
door de handelaars. Bovendien maak je kans op de hoofdprijs: 2 
waardebonnen ter waarde van 500 euro voor een fiets (waarvan 
er één wordt geschonken door de milieuraad van Brecht).

Deze actie draagt bij tot het realiseren van duurzame 
ontwikkelingsdoelstelling 11
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Dag van de Buren heeft als doel om gebuurten en 
straatcomités aan te moedigen om de stoel buiten 
te zetten en genieten van het gezellig samen zijn 
met alle buren. De dag, of avond, is een uitstekend 
moment om zich betrokken te voelen bij de eigen 
leefomgeving, aandacht te hebben en open te staan 
voor anderen en een actieve bijdrage te leveren tot het 
leven en welzijn in de eigen straat of wijk. Het is ook de 
kans om de banden met de buurt weer aan te trekken en 
dat aangename samenhorigheidsgevoel te koesteren. Zo 
ontstaat ook solidariteit tussen buren en wordt uitsluiting 
en eenzaamheid tegengegaan. 

Zetten jullie je stoel mee buiten? Deelnemende gebuurten of 
wijken ontvangen een Fairtrade feestpakket. En om iedereen 
warm te maken voor deze gezellige dag of avond, ontvang je 
flyers van de gemeente.

Bevestig je deelname en reserveer je feestpakket voor vrijdag 11 
mei via www.brecht.be/dagvandeburen. 

Deze actie past binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstelling 
nummer 3.

Nieuw seizoen GC Brecht
De brochure van het GC Brecht valt dit jaar ietsje 
later in de bus, eind mei. De ticketverkoop start dit 
jaar  op 23 juni. Het volledige programma kan je 
binnenkort ontdekken in de brochure of op  
www.gcbrecht.be. 
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NIEUWE VACATURE: technisch medewerk(st)er-
verantwoordelijke schoonmaak  

De Ecowijzer gaat digitaal … en viraal! 

Het gemeentebestuur van Brecht gaat over tot aanleg 
van een werfreserve van één jaar van 1 contractueel 
technisch medewerk(st)er-verantwoordelijke 
schoonmaak (C1-3) - 38/38
 
•  Je bent verantwoordelijk voor de optimale 

werking van de interne schoonmaakdienst en 
staat in voor de coördinatie en kwaliteit van de 
dienstverlening. Hierbij zorg je samen met je team 
van schoonmaakpersoneel voor de praktische 
uitvoering van de werkopdrachten en begeleidt 
hen in de uitvoering van de werken. Je vervangt 
schoonmaaksters bij hun afwezigheid.

•  Je zorgt voor de opmaak en opvolging van de 
werkplanning en bewaakt de uniforme manier van 
(veilig) werken en stuurt het personeel aan.

•  Je hebt een grondige kennis van (ergonomische) 
schoonmaakmethodes en -technieken en je hebt een 
goede kennis van onderhoudsproducten en -gereed-
schap samen met het gebruik en de werking ervan.

•  Je groot organisatietalent, zin voor 
verantwoordelijkheid en probleemoplossend denken 
zorgen ervoor dat je - samen met je team - de 
beoogde resultaten bereikt.

•  Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

De infobundel met vermelding van functiebeschrijving, 
toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je 
bekomen bij de personeelsdienst (tel. 03 317 17 72) 
of via www.brecht.be/vacatures. De schriftelijke 
kandidaturen moeten - samen met een cv, kopie 
van diploma HSO en het rijbewijs B - toekomen 
bij het college van burgemeester en schepenen, 
Gemeentepark 1, 2960 Brecht en dit uiterlijk op 
7 mei 2018 om 12.00 uur ’s middags (via e-mail 
op sollicitaties@brecht.be). Een recent uittreksel 
strafregister (max. 3 maanden oud) moet toekomen 
uiterlijk op 10 mei 2018 om 12.00 uur ’s middags.

De papieren versie van de 
Ecowijzer – de gids voor duurzaam 
en (h)eerlijk aankopen - kreeg een 
digitale update. Vanaf 5 mei vind 
je alle duurzame verkoopadressen 
in Brecht, Essen, Kalmthout en 
Wuustwezel op www.ecowijzer.be. 

De Ecowijzer is de aankoopwijzer 
voor de moderne, bewuste 
consument. Net zoals in de 

brochure, bundelt 
deze website alle 
verkooppunten 
van lokale, 
biologische, 
eerlijke en 
duurzame 
producten in de 

vier gemeenten. Brecht, Essen, 
Kalmthout en Wuustwezel willen 
hun inwoners namelijk warm 
maken voor de voordelen die deze 
producten bieden: lokaal kopen, 
korte keten en duurzaamheid. Zo 
werken ze mee aan het behalen van 
de duurzame ontwikkelingsdoelen. 

Meer mogelijkheden
De nieuwe website is 
gebruiksvriendelijk en biedt meer 
mogelijkheden dan een papieren 
versie. De verkooppunten worden 
op kaart weergegeven en met de 
handige zoekfunctie vind je in een 
mum van tijd je dichtstbijzijnde 
imker of bioboer. Zit je met vragen 
over labels of gerelateerde thema’s? 

De artikels geven je antwoord. De 
nieuwsberichten houden je op de 
hoogte van toffe activiteiten.

Deze actie past binnen de duur-
zame ontwikkelingsdoelstelling 
nummer 12.
 

Plaats je zaak op de website
Een ander voordeel is dat de 
Ecowijzer vanaf nu steeds up-to-
date is. Verkoop je zelf duurzame 
producten? Dan is het nog niet te 
laat. Neem contact op met dienst 
duurzaamheid, Peter Budts, 03 660 
25 50 of peter.budts@brecht.be
 
Meer info?
Vanaf 5 mei op www.ecowijzer.be 

 

Uw gids voor duurzaam 
en (H)eerlijk consumeren

www.ecowijzer.be

 

Gids voor 
duurzaam en 
(H)eerlijk 
consumeren
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DEELNEMERS APÉROGESPREKKEN ZIJN 
ENTHOUSIAST 
De gemeente Brecht werkt momenteel aan de opmaak van haar 
omgevingsanalyse. Dat document zal het toekomstig bestuur voeden met allerlei 
relevante info en cijfers en wordt in mei 2018 overhandigd aan de gemeenteraad. 
Op basis van deze informatie kan het bestuur na de verkiezingen in oktober 2018 
beslissingen nemen. Hoe komen we tot die informatie en cijfers? We voerden 
intern uitgebreide analyses uit en we vroegen advies aan onze adviesraden. En 
we gingen nog verder: we vroegen ook inspraak aan onze inwoners!

Om mee na te denken over welke koers de gemeente Brecht de komende jaren 
zal varen, nodigden we een aantal inwoners uit. Dit waren inwoners waarvan 
hun voornaam voorkomt in de naam van onze deelgemeenten of die wonen op 
huisnummer 2, 6, 9, 29 of 60, als link naar onze postcode. Zo’n 100 inwoners 
namen deel aan de Apérogesprekken op zaterdagavond 24 maart. Tijdens 
gesprekstafels konden de deelnemers brainstormen over allerlei uiteenlopende 
thema’s (‘werk in eigen gemeente’, ‘van openbare weg naar publieke ruimte’, ‘hoe 
kansengroepen activeren’, ‘van veld tot bord’,…). We sloten de avond af met een 
speeddate waarbij de deelnemers zich per twee kort bogen over enkele vragen. 

Joppe Van Elsen (14 jaar):  
“Ik nam deel omdat het mij leuk leek om mee na te denken 
over de toekomst van Brecht. Het was een geslaagde avond!” 

Robrecht Ooms (74 jaar):  
“Ik woon al jaren in Brecht en heb dus een grote interesse in 
de gemeente en haar toekomst. Nu ik iets kon betekenen voor 
Brecht en er naar mijn mening werd gevraagd, heb ik die kans 
met beide handen gegrepen.” 

Lena Bosmans (32 jaar):  
“Ik vind het een heel mooi initiatief. Zo’n inspraakmoment, 
zowel algemeen als meer specifiek over een project, vind ik 
zeker voor herhaling vatbaar!”

 
Annemie Marnef (Algemeen Directeur gemeente en  
OCMW Brecht):  
“Uit de verschillende vormen van inspraak konden we 
heel wat nuttige informatie bekomen. Samen met de 
resultaten uit de interne analyses en adviesraden wordt de 

omgevingsanalyse een bijzonder nuttig document dat duidelijke richtlijnen voor 
de toekomst van Brecht zal aanreiken aan de politieke partijen.”

Op zoek naar 
foto’s van  
’t Centrum 

Wie de locatie van ’t Centrum 
passeert, merkt op dat het 
voormalige gebouw volledig 
gesloopt is en dat de opbouw 
van het nieuwe volop aan de 
gang is. We streven ernaar 
om het gebouw in mei 2019 in 
gebruik te nemen. Het wordt 
een nieuw hoofdstuk voor 
’t Centrum, maar we willen 
de mooie herinneringen aan 
de activiteiten in en rond het 
gebouw niet verloren laten 
gaan. 

Heb jij foto’s of affiches van 
een fuif, trouwfeest, toneel, 
quiz, optreden, brunch, je 
sportclub,… in/voor/naast het 
gebouw van ’t Centrum? Je kan 
ze ten laatste op donderdag 
31 mei digitaal versturen naar 
communicatie@brecht.be 
of ze bezorgen in één van de 
gemeentelijke bibliotheken. Wij 
maken een kwaliteitsvolle scan 
en bezorgen je foto’s terug.

Ben jij trouwens benieuwd hoe 
het nieuwe gebouw eruit zal 
zien? Op www.brecht.be kan 
je 3D-beelden bekijken! 



WEEK VAN DE OPVOEDING 
OPVOEDEN IS SAMENSPEL 
De wereld is groot en we maken er allemaal samen 
deel van uit. Kinderen laten opgroeien tot echte 
wereldburgers, betekent dat we hen van jongs af aan 
een stem geven en hen de super diverse en kleurrijke 

wereld waarin we leven, laten ‘mee-maken’. Door te leren luisteren, 
verantwoordelijkheid te delen en respect te hebben voor ieders eigenheid, 
draagt ieder zijn steentje bij aan een warme en begripvolle wereld waarin 
we niet naast, maar met elkaar leven.

 
 

OPVOEDINGSPUNT 
In het Opvoedingspunt vind je een luisterend oor, een 'tweede stem', advies. 
Meer informatie, of gewoon dat duwtje in de rug dat je weer vleugels geeft. 
Volstaat 1 ontmoeting niet, dan kunnen we ook intensievere ondersteuning 
starten, met een maximum van 5 contacten. Heb je nood aan nog meer 
begeleiding, dan verwijzen wij je vakkundig door naar gespecialiseerde 
diensten.

Geen enkele vraag, geen enkele twijfel van een ouder of andere ‘opvoeder’ is 
niét de moeite waard om gesteld te worden. Je hoeft niet noodzakelijk een 
groot probleem te hebben om een afspraak te maken met het opvoedingspunt. 
Wij zijn er voor iederéén: zowel ouders, grootouders, kinderen als jongeren. 
Het Opvoedingspunt werkt anoniem, vrijblijvend en gratis!

Als je graag een gesprek hebt in het Opvoedingspunt, maak je best even 
een afspraak per mail of telefoon (0492 73 36 78 of opvzoersel@olo.be). 
Gesprekken vinden plaats in welzijnscampus Sociaal Huis, Gasthuisstraat 11 in 
Brecht. Je kan natuurlijk ook advies vragen via telefoon of mail.

BIB VAN BRECHT 
KRIJGT EEN 
INLEVERSCHUIF 

Vanaf april 2018 kan je je 
uitgeleende werken inleveren 
via de inleverschuif van de 
bibliotheek in Brecht. De schuif 
bevindt zich aan de ingang van 
gc Jan vander Noot, beneden 
aan de trap. De bib van Sint-
Lenaarts en Sint-Job-in-‘t-
Goor beschikken al over een 
inleverschuif. 

Spelregels:
• je mag alle materialen 

van alle filialen in de 
inleverschuif achterlaten 
(behalve e-readers en 
materialen die te groot zijn);

• de materialen worden de 
eerstvolgende openingsdag 
van de bibliotheek 
ingenomen;

• eventuele boetes betaal je 
bij je volgende bezoek aan 
de bib.

Nog vragen? Contacteer ons 
via 03 330 12 80 of via  
info@bibliotheekbrecht.be.
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Lay-out’ en ‘scenario’, wat is dat precies? Waarin 
verschilt een ‘superheld’ van een ‘anti-held’? 

Hoe maak je tekstballonnetjes en welk 
geluidseffect heeft een donderwolk? In deze 

workshop krijg je antwoord op al deze vragen. 
En we gaan natuurlijk zelf aan de slag om ons 
eigen stripverhaal te maken. Meer informatie 

vind je in de UiT-kalender achteraan deze 
nieuwsbrief. 

Woensdag 23 mei organiseert Brecht, in 
samenwerking met de Opvoedingswinkel van Zoersel 
een workshop ‘striptekenen’ voor 10 kinderen tussen 
8 en 12 jaar en één van hun ouders. 
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De cultuurdienst zkt. m/v met talent…
Wie: creatievelingen
Wat: kindersnoeten grimeren
Wanneer: zaterdag 30 juni – 14.00-18.00 uur (of in overleg)
Waar: gemeentepark van Brecht
Extra’s: catering, drank en vrijwilligersvergoeding (en natuurlijk 
eeuwige roem!) - materiaal wordt voorzien.
Contact: marie.geysen@brecht.be

Tips voor de toerist in eigen dorp
De striproute biedt voor haar 5-jarig 
bestaan een uniek kwartetspel aan 
bij aankoop vanaf 15 euro toeristische 
producten. Wie de lussen van deze 
belevenisvolle route nog niet gefietst 
heeft: een aanrader voor wie houdt van 
een ritje langs natuur, cultuur en strips. 
Meer info op www.striproute.be.

Zin in een leerrijke en plezante fietsrit? 
Probeer onze fietszoektocht uit 
waaraan je kan deelnemen van mei tot 
en met september. Je trapt en zoekt 

over een afstand van 20 km met als centrale thema de geschiedenis 
van Brecht. Deze zomer met horecakortingsbonnen, kinderopdrachten 
en een leuk gadget voor iedereen die zijn boekje terug inlevert.

Naar jaarlijkse gewoonte kan je van april tot en met september 
ook genieten van een fietsroute met opdrachten van het Onderox 
fietsfestival. Starten kan in Brecht bij de nieuwe zaak ’t Zoet Moment 
in de Lessiusstraat waar je ook je deelnameformulier aanschaft.

INFO Dienst toerisme, Gemeenteplaats 1, 03 660 28 30,  
toerisme@brecht.be, www.toerismebrecht.be

Voorbereiding stratenloop 
Brecht

Voorbereiden op de stratenloop kan 
samen met Runnin'Brecht. Je kan 
genieten van de ervaringen opgedaan 
door mensen uit de loopclub om je 
voor te bereiden op de stratenloop van 
22 juni 2018.

DATUM van 01/05 tot 18/06/18  
UUR  iedere di. om 20.00 uur
LOCATIE Gemeentepark Brecht
CONTACT  Runnin' Brecht vzw,  
www.runninbrecht.be

Share Fair - Ruilbeurs
Een ruilbeurs waar je planten, boeken, 
platen, servies en speelgoed een 
2de leven kan geven.  In "de groen 
bruinkroeg" kan je geruilde planten 
en spullen uitzoeken. Tegelijk kan je 
genieten van een heerlijk zoete zonde, 
een streekbiertje, homemade ice tea,... 
Voor de kindjes is er kindergrime en een 
speelhoek voorzien. Voor de grotere zijn 
er caféspelen voorzien. 

DATUM di. 01/05/18
UUR  van 10.00 tot 13.00 uur 
LOCATIE t Meyhofke, Hoekstraat 18a
CONTACT  KVLV Brecht

Bloed geven doet leven
Je mag starten met bloed geven als je 
tussen 18 en 66 jaar oud bent en een 
goede gezondheid hebt. Het vraagt 
amper een uurtje van je tijd. Met één 
bloeddonatie kan je zelfs verschillende 
mensen helpen.

DATUM  do. 03/05/18
UUR  van 16.30 tot 20.30 uur
LOCATIE Administratief Centrum, Kerklei 2
CONTACT Rode Kruis, www.rodekruis.be

ZOEKTOCHT

BRECHT
FietsFiets

Van 1 mei tot 30 september 2018

INCLUSIEF

HORECA KORTINGSBONNEN

LEUK GADGET

KINDEROPDRACHTEN

20 
kmRoute

€4

MEER INFO
Dienst toerisme, Gemeenteplaats 1, Brecht
03 660 28 30, toerisme@brecht.be, www.toerismebrecht.be

BRECHT

BRECHT-fietszoektocht-A5-TYPO.indd   1 5/03/18   14:43
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IN BRECHT
Jeugd initiatietrainingen: 
start to Triatlon 

Samen spelenderwijs trainen met 
de nadruk op fun. Deze onderdelen 
komen aan bod: zwemmen in open 
water, looptechniek, uithouding, 
snelheid, kracht, core stability 
fietstrainingen en overgangen oefenen. 
Onder begeleiding van gediplomeerde  
lesgevers met als doel deelnemen aan 
de jeugd birathlon op zaterdag 7 juli 
2018.  

DATUM  van 03/05 tot 27/06/18
UUR iedere do. van 18.30 tot 20.00 uur
PRIJS  € 25,00
LOCATIE Sportterreinen Kraaienhorst
CONTACT Bracht In 't Rood, 0475 54 77, 
woutergeysen@hotmail.com

Workshop Maak je eigen 
Tipi Tent

Speelt jouw zoon of dochter deze zomer 
ook heerlijk in de tuin met de door jou 
zelfgemaakte tipi tent? Met een klein 
beetje fantasie en een beetje inspan-
ning maak je zo een zomerse hut voor 
kleine én grote kinderen. Breng je eigen 
naaimachine mee. Stof kan je ter plaatse 
aankopen of zelf meebrengen.

DATUM  za. 05/05/18 
UUR van 09.00 tot 13.00 uur
PRIJS  € 25,00
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT Cultuurdienst Brecht,  
03 660 28 30 of www.gcbrecht.be

Garageverkoop
Babyspullen, huishoudgerei, kledij, 
speelgoed, ...

DATUM  zo. 06/05/18
UUR van 10.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Sint Willebrordusstraat 21 en 
omliggende straten
CONTACT  Gebuurte Sint-Willebrordusstraat, 
bertels.deborah@hotmail.com

Opendeur brandweerpost 
Sint-Job-in-'t-Goor

Attracties voor kinderen en 
volwassenen. Demonstraties van 
boomzagen, brandende frietpot, 
spuitbussen en interventies. Static show  
technische hulpverlening. Zoekactie in 
met rook gevulde kamer.

DATUM  zo. 13/05/18
UUR van 10.00 tot 18.00 uur
LOCATIE Brandweerpost, Watertorenstraat 3
CONTACT Brandweerpost Sint-Job-in-'t-Goor, 
03 313 97 11

Gezondheidswandeling
Begeleide wandeling aan 'De Pont' in 
Schilde. 

DATUM  wo. 16/05/18
UUR van 13.30 tot 16.00 uur
LOCATIE Vertrek ldc Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
hetsluisken@ocmwbrecht.be

Kringlooptuinieren in de 
praktijk

De kringlooptuin van de gemeente 
Brecht geeft een uitgebreid overzicht 
van de mogelijkheden van het 
kringlooptuinieren: snipperwand, 
takkenwal, vlechtwerk, …. We 
bekijken het in de tuin vanuit onze 
praktijkervaring.

DATUM  wo. 16/05/18
UUR van 20.00 tot 22.15 uur
LOCATIE Biologische nuts- en Kringlooptuin, 
Mudaeusstraat 6
CONTACT Kringloopkrachten Brecht, 
www.brecht.be/cursus-composteren-en-
kringlooptuinieren

Rommelmarkt
K.H. De Eikel organiseert haar jaarlijkse 
rommelmarkt.

DATUM zo. 06/05/18
UUR van 09.00 tot 17.00 uur
PRIJS  € 1,50
LOCATIE Zaal De Eikel, Oude Veldstraat 4
CONTACT Koninklijke Harmonie De Eikel, 03 
313 86 87, marcel.herthogs@telenet.be

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

DATUM  ma. 08/05/18 
UUR om 11.00 uur
LOCATIE Monument gesneuvelden en 
oorlogsslachtoffers, Schoolplein
CONTACT  NSB Brecht

Talentenfeest
Klavertje 3 en De Zevensprong zijn de 
1e kleuterscholen in België die het label 
'Kindertalentenfluisteraarschool' krijgen. 
Daarom organiseren deze scholen een 
talentenfeest.

DATUM wo. 09/05/18
UUR  van 08.30 tot 12.00 uur

LOCATIE Klavertje 3, Sint Willebrordusstraat 29
De Zevensprong, Venusstraat 5
CONTACT KDe Zevensprong, 03 660 07 70, 
www.de7sprong.be

Kennismakingsuurtje:  
eerste kleuterklas

Je mag met jouw kind een uurtje komen 
spelen in onze eerste kleuterklas.

DATUM wo. 09/05/18
UUR van 09.30 tot 10.30 uur

LOCATIE Basisschool In 't Groen, Leopoldstraat 15
CONTACT Daltonschool In 't Groen,  
03 313 86 63 of info@bs-intgroen.be
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Kermis Sint-Lenaarts18-21 
MEI
vr-zo

KERMISBAL T.V.V. GEBUURTE KERKSTRAAT: 18/05
Niet te missen kermisbal in de Kerkstraat met liveoptredens van 'De 
Schorre' en 'Pagan Baby', afterparty met 'dj Promil'.

QUIZ, DEMONSTRATIES JUDO EN PRAATCAFÉ: 19-20-21/05
Sinksenweekend bij judoclub Hirano, Houstraat 4c. 19/05: quiz 
onder leiding van Guido Stoffelen, 20/05: demonstraties en 21/05: 
praatcafé.
Info: www.judobrecht.be

KERMISBAL T.V.V. MS LIGA: 19/05
Spetterende kermisfuif in de Kerkstraat.

KERMIS: 20/05 EN 21/05
Kermis op parking van voetbal en parking Tuinwijk, op zondag vanaf 
14.00 uur en op maandag vanaf 10.00 uur.

KLEIPIKKERSRUN: 20/05 
Start en aankomst gbs De Schakel, Kerkstraat
Deze stratenloop maakt deel uit van het Brechts Jogcriterium. 
• Kidsrun 1 km: 15.30 uur (6-8 jaar) en 15.40 uur (9-12 jaar)
• 3,3 km en 6,6 km: 16.00 uur
• 9,9 km: 17.00 uur 
Info: www.Kleipikkersrun.be

JAARMARKT: 21/05
Jaarlijkse markt in de Kerkstraat van 08.00 tot 13.00 uur.  
Info: sabine.vaneester@brecht.be of 03 660 25 50

SINT-LEONARDUSPROCESSIE: 21/05
Voor de 523ste keer trekt de processie ter ere van de  
Heilige Leonardus door de straten van Sint-Lenaarts om 11.00 uur.  
Info: vriendenvanleonardus@gmail.com

Aromatherapie: 
gelaatsverzorging

We leggen de nadruk op het verzorgen 
van de huid en het behandelen 
van eventuele huidproblemen. De 
etherische oliën zorgen voor het 
aanmaken van nieuwe cellen en 
verzorgen rimpeltjes en couperose.

DATUM van 17/05 tot 24/05/18
UUR van 14.00 tot 16.00 uur
van 20.00 tot 22.00 uur
PRIJS  € 10,00
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
hetsluisken@ocmwbrecht.be

Workshop:  
fotoalbum maken

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

DATUM  van 18/05 tot 01/06/18
UUR van 13.15 tot 16.00 uur
tot vr 1 juni 2018 16:00
PRIJS  € 15,00
LOCATIE ldc Het Sluisken, Gasthuisstraat 11
CONTACT ldc Het Sluisken, 03 330 11 20 of 
hetsluisken@ocmwbrecht.be

Infomoment samenaankoop 
muurisolatie

Zijn de muren van je woning niet 
of slechts beperkt geïsoleerd? In een 
niet-geïsoleerde woning verdwijnt 
25% van de warmte door de muren. 
Indien je dak goed geïsoleerd is, is 
muurisolatie de volgende stap naar 
een lagere energiefactuur en meer 
comfort. Je gemeente helpt je graag 
bij deze ingreep aan je woning, met 
het aanbieden van een voordelige 
groepsaankoop. Door samen de 
markt op te gaan, willen we goede 
voorwaarden voor een kwaliteitsvol 
aanbod bekomen. 

DATUM  di. 22/05/18
UUR van 19.00 tot 21.00 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
CONTACT IGEAN, 03 350 08 08,  
klimaat@igean.be
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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.
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

Velt-opentuinendag 
Deze dag kan je gratis 7 tuinen 
bezoeken in Brecht (2) en Sint-Job-
in-'t-Goor (5). Vijf zeer diverse 
siertuinen, een nutstuin met groenten, 
kruiden en kleinfruit en een gemengde 
tuin bovenop een ondergrondse 
parkeergarage.

DATUM zondag 3 juni 2018
UUR van 10.00 tot 18.00 uur
CONTACT www.velt.nu

Infoavond 
'leegstaande woningen 
brengen niets op'
De gemeente Brecht organiseert samen 
met de gemeenten Brasschaat, Essen 
en Wuustwezel een infoavond over 
leegstaande woningen.

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

Workshop striptekenen
We gaan zelf aan de slag om ons eigen 
stripverhaal te maken.  

DATUM  wo. 23/05/18
UUR van 14.00 tot 16.30 uur
LOCATIE Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9
CONTACT Opvoedingswinkel Zoersel,  
03 633 98 98, opvzoersel@olo.be

Infoavond nieuwe kleuters
Infoavond voor de ouders van nieuwe 
kleuters voor schooljaar 2018-2019.

DATUM  do. 24/05/18
UUR om 19.30 uur
LOCATIE School Klavertje 3, Sint 
Willebrordusstraat 29
CONTACT School Klavertje 3, 03 660 07 70  
of www.klavertjedrie.be

Tabletcafé
Heb je een tablet of smartphone en wil 
je graag wat tips en trucs opdoen? 

DATUM  vr. 25/05/18
UUR van 10.00 tot 12.00 uur
LOCATIE Bibliotheek Sint-Job-in-'t-Goor, 
Kerklei 2
CONTACT Bibliotheek, 03 330 12 80

Schoolfeest  
"Pluimen overal"

Schoolfeest met als thema 'Pluimen 
overal'.

DATUM  za. 26/05/18
UUR van 13.30 tot 17.00 uur
LOCATIE Sint-Michielschool /  
De Zevensprong, Venusstraat 5
CONTACT Sint-Michielschool, 03 660 07 70, 
www.de7sprong.be

(Groot) ouder - kind yoga
Samen met je (klein)kind genieten en 
ontspannen. Op een speelse manier 
beleven we een yoga-avontuur met 
oa. een aantal yogahoudingen, een 
verhaaltje, massage,... 

DATUM  zo. 27/05/18
UUR van 09.10 tot 10.10 uur
PRIJS  € 30,00
LOCATIE De Yogazolder, Kleipikker 11
CONTACT Sportdienst Brecht, 03 660 28 30, 
www.sportiefbrecht.be 

50 jaar In 't Groen
Spetterend schoolfeest ter gelegenheid 
van hun 50-jarig bestaan! Er 
staan foodtrucks, een marktje, een 
roofvogelshow en als afsluiter een 
optreden van Wurlitz...five.

DATUM  zo. 27/05/18
LOCATIE Basisschool In 't Groen, 
Leopoldstraat 15
CONTACT Basisschool In 't Groen, 03 313 86 
63 of info@bs-intgroen.be

Share Fair - brunch met 
wandeling

Ochtendwandeling van 5 km met 
achteraf een brunch. KVLV zorgt voor 
de broodjes, jij brengt iets lekkers mee 
voor bij deze brunch. Inschrijven  kan 
tot 20 mei.

DATUM  zo. 27/05/18
UUR  wandeling: 9.30 uur
brunch: 10.30 uur
LOCATIE Vertrek kerk van Overbroek
CONTACT KVLV Overbroek, 03 290 65 27 of 
kvlv.overbroek@gmail.com

DIY springkasteel
Hup rond in een surrealistisch 
landschap van touw, ballen en banden. 
Je springt van hoge bergtoppen in 
diepe dalen en klautert weer omhoog. 
Ga aan de slag met ballen, netten en 
banden en bouw zelf het springkasteel 
van je dromen.

DATUM  zo. 27/05/18
UUR  van 10.00 tot 12.30 uur
PRIJS  10 euro per duo
LOCATIE Gemeentepark Brecht
CONTACT Cultuurdienst Brecht, 03 660 28 30 
of www.gcbrecht.be


