
Hoi, jonge Brechtenaar,

2020 was een bijzonder jaar en verdient daarom ook een bijzonder 
afscheid. We willen het zo kleurrijk mogelijk uitwuiven. Normaal gezien 
doen we dat met zingen van deur tot deur, maar dat is nu door corona niet 
toegestaan. Maar niet getreurd! We hebben een plan B(recht). Daarvoor 
rekenen we op jouw creativiteit, tekentalent en heel veel stoepkrijt.
 
Wens deze kerstvakantie zoveel mogelijk mensen op een veilige 
manier een fijn 2021 toe. Neem dus je favoriete kleurtje krijt, en 
maak een mooie tekening op het voetpad van je lievelingsnonkel of 
tante, schrijf je beste wensen onder het raam van oma of opa (ook de 
woonzorgcentra zien je graag komen) of verras je beste vriend met een 
originele nieuwjaarswens.

beste
STOEPwensen

Aan de deur zingen kan dit jaar niet, maar haal dus gerust je beste zangkunsten boven tijdens het tekenen op de stoep, vanop een veilige afstand.
We maken Brecht samen net dat beetje warmer op 31 december.



Beste ouder,

We willen 2020 samen graag veilig afsluiten. Normaal gezien doen we 
dat met zingen van deur tot deur, maar dat is nu vanwege corona niet 
toegestaan. Gezellig buurten bij een jenever zit er dit jaar helaas niet in. 
We geven iedereen wel de kans om op een leuke manier een einde aan dit 
jaar te breien.
 
Je jongste spruiten ontvingen daarom op school een doosje stoepkrijt. 
Tijdens de kerstvakantie maken we de gemeente Brecht zo kleurrijk 
mogelijk, gevuld met beste wensen voor het nieuwe jaar. Ga dus met je 
kinderen en krijt op stap, en zet je warme wensen op het trottoir van je 
geliefden, naasten, vrienden, buren en iedereen die er nood aan heeft, met 
respect voor de geldende veiligheidsmaatregelen.
 
Haal dus op 31 december een frisse neus, zet een warm gebaar op het 
trottoir, en maak er samen een sfeervol, kleurrijk en veilig eindejaar van!

Maak een mooie 

foto en deel deze op 

Instagram met de tag 

@gemeentebrecht, 

#stoepwensen en 

#bebrecht!

 

beste
STOEPwensen

 
Om te eindigen met de iconische 
woorden van Martine Tanghe:  
“Houd het veilig, houd vol.”
 


