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HET EERSTE WOORD

UIT DE RAAD GEKLAPT

780 miljoen euro
wachten op u.
inds 1 september zorgt De Lijn ervoor dat de
nieuwe busverbinding Herentals - Essen ook
Brecht bedient. De vele schoolkinderen die
dagelijks die lijn gebruiken, zijn er gelukkig mee. En
hun ouders. Want zij betalen minder en krijgen
meer. Efficiënt gebruik van middelen noemt men
dat.
De Nationale Maatschappij van Belgische
Spoorwegen (NMBS) doet het anders. Het ziet er
naar uit dat de investering in België voor een hogesnelheidslijn naar Nederland nog een jaar op rendement zal moeten wachten. Een eenvoudig
rekensommetje leert dat dat miljoenen kost. Door
een slechte planning. Of ...
Infrabel, een werkmaatschappij van de NMBS,
legde de lijn van Antwerpen tot de grens aan voor
780 miljoen euro. Dat geld ligt er nu ongebruikt bij.
Als we rekenen aan de intrest van een doorsnee
spaarboekje kost dat 780.000.000 x 3 % =
23.400.000 euro per jaar. Of 64.110 euro per dag.
In oude Belgische franken is dat 2.586.174 BEF
per dag. Aan 10 % intrest - in zakenmiddens een
haalbaar resultaat - is de kost 213.699 euro of
8.620.580 BEF per dag. En dan rekenen we niet
dat het onderhoud en de beveiliging van de spoorlijn extra kosten meebrengt.
Brecht verschijnt binnenkort op de wereldkaart.
Een treinstation is immers een erkenningspunt op
veel kaarten. Het is een aanwijzing dat een plaats
belangrijk is. Door een speling van het lot zal
Brecht te zoeken zijn onder de onvindbare naam
'Noorderkempen'. Brecht Centraal zou stukken
beter zijn. En vooral duidelijker. De NMBS heeft
nog een jaar de tijd om haar vergissing recht te zetten. En om een echt station te bouwen.
En de gebruikers wachten op de trein. Het blijft nog
een droom om op 17 minuten in Antwerpen te
komen. En die 780 miljoen zal dan zinvol gebruikt

worden.

S

Zitting van 13 september 2007
 Breedtebeperking
De toegang in de Molenstraat gelegen tussen de
huisnummers 24 en 26 wordt verboden voor voertuigen breder dan 2,50 meter. Het verbod houdt op voorbij de ingang van het ‘Molenhof’.

 Gemeentelijk plannenregister
Dit plan wordt goedgekeurd. Meer info bij de technische dienst.

 Hoge Baan
Voorlopige goedkeuring wordt verleend aan het voorontwerp RUP Hoge Baan.

 Geboorte- en adoptiepremie
Met ingang van 1 januari 2008 wordt er door de
gemeente een premie van € 40 per kind toegekend.
Dit bij de geboorte of de volle adoptie van een kind
onder de 12 jaar.

 Kerkhof
Voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31
december 2013 worden concessies verleend van 30
jaar.

 Hofmuur
De kosten voor het herstellen van de hofmuur aan de
Sint-Leonarduskerk worden geraamd op € 71.634,42
incl. btw.

3

UIT DE RAAD GEKLAPT
 Waterlopen

 Schuilhuisjes De Lijn

Het ruimen van de waterlopen dienstjaar 2007 zal de
gemeente € 21.570,67 incl. btw kosten.

Er worden 5 schuilhuisjes aangekocht voor een
bedrag van € 24.850, waarvan het gemeentelijk aan
deel € 6.212,5 bedraagt.

BIJ ONS IN BRECHT

Lekker wandelen bij paters en begijnen
oor Toerisme Provincie Antwerpen werd een
gratis wandelbrochure uitgewerkt. De 10 wandelingen in deze brochure loodsen je naar
fraaie stukjes natuur en aantrekkelijke stadjes in de
Antwerpse Kempen.
Verken de schitterend gelegen abdijen van Postel,
Westmalle, Tongerlo en Brecht of de priorij van
Corsendonk. Kuier rond in andere religieuze verblijfsoorden zoals Meersel-Dreef en de begijnhoven van
Hoogstraten, Turnhout, Lier en Herentals. En proef
zeker van het vele abdijlekkers.
De wandelpaden zijn perfect bewegwijzerd. In deze
brochure krijg je een beknopte omschrijving en een
plannetje. Voor nog meer info over het traject en zijn
omgeving kan je in het plaatselijke kantoor een wandelbrochure van de gemeente aanschaffen. In de
wandelbrochure van Brecht vind je, behalve het
Trappistinnenpad, nog 7 andere aantrekkelijke wandelingen. Ook op de website www.antwerpsekempen.be vind je informatie.
Bovendien kun je in een sfeervolle taverne langs het
traject van een heerlijke traktatie genieten. Helemaal
gratis! In de brochure zitten 4 bonnen die je kan inruilen bij de deelnemende horecazaken. Deze actie
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loopt nog tot 23 december 2007.
Een ideale manier om onze Kempen te verkennen.
En bovendien nog lekker en gezond!
De gratis brochure “Lekker wandelen bij paters en
begijnen” is verkrijgbaar op het gemeentehuis in
Brecht of in het administratief centrum Sint-Job-in-'t
Goor.

Kersthappening
arkhappening Brecht organiseert voor de vierde maal een Kersthappening op zaterdag 15
december 2007 op de Gemeenteplaats in
Brecht.
Onze bedoeling is een gezellige kerstsfeer te creëren
van 16 uur tot 23 uur. Wij zorgen graag voor muzikale omlijsting, de versiering van de Gemeenteplaats en
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de algemene organisatie.
Wij vragen uw medewerking om op een creatieve
manier deel te nemen. Dit kan door een originele
kerststand te bouwen (ongeveer 10 m2) met daarin
activiteiten die in een kerstsfeer passen. Zo kan u bijvoorbeeld kerstversiering, kerststukjes, kaarten, kaarsen, … en ook eten en drinken aanbieden. We hopen

BIJ ONS IN BRECHT
wel dat onze Kersthappening meer wordt dan enkel
het schenken van alcoholische dranken. Voor de origineelste kerststand voorzien we een prijs.
Bent u geïnteresseerd, laat ons dan uw voorstel
weten, met een duidelijke omschrijving van uw ideeen. Dit kan door voor 10 november een brief te richten aan “Parkhappening Brecht” Gemeentepark 1,
2960 Brecht of per e-mail: gaston.vancamp@
brecht.be. Op dinsdag 13 november is er ook een
informatievergadering om 20 uur in het dienstencen
trum Het Sluisken van het OCMW in Brecht.

Herstel van de loop van de Weerijsbeek
n onze gemeente Brecht zijn er - in de omgeving
van het Groot Schietveld - werkzaamheden aan
de Weerijsbeek. Deze zullen de waterloop in haar
oude glorie herstellen. De oude meanders zullen
terug met de waterloop verbonden worden. Zo volgt
het water van dit riviertje terug zijn natuurlijke bedding. Meanders zijn rivierbochten. Deze ontstaan
doordat het water steeds de weg van de kleinste
weerstand volgt. Het volgen van een bochtig parcours
zorgt ook voor een betere waterkwaliteit.
De werken worden uitgevoerd in het kader van het
Life project Danah. Dit is een Europees natuurherstellingsproject. De werken zorgen voor het herstel
van vrije vismigratie.
De waterloop de Weerijs ontspringt in onze gemeente op de Brechtse Heide. Het water stroomt in noordelijke richting. In Breda komt deze samen met de
Mark om dan later bij Dinteloord in de Maas uit te
monden.
Door de herstelling van de natuurlijke loop is de huidige stuw in de waterloop geen belemmering meer

I

voor de stroomopwaarts zwemmende vis. Ook voor
dieren en planten in het omliggende natuurgebied en
voor de waterhuishouding van de gehele vallei is het
herstel gunstig.
Omdat ook de huidige rechte loop van de Weerijs
wordt behouden, zal het overstromingsgevaar gevoelig verminderen. Bij hevige regenval zal er immers
meer water in het militaire domein geborgen worden.
Hierdoor kunnen overstromingen in Overbroek en
Wuustwezel getemperd of zelfs voorkomen worden.
Buurtbewoners kunnen voor meer informatie terecht bij:
- Natuurwachter Harry Thys, gsm 0477 42
78 37, e-mail: anb.ant@lne.vlaanderen.be
- Milieucoördinator Defensie, Lt Groeneweghe Kurt,
tel. 03 630 27 13
- Dienst Waterbeleid van de provincie Antwerpen,
tel. 03 240 54 57, e-mail: bianca.veraart@
admin.provant.be
Ook is er een website: www.danah.be



Toerisme Brecht,
tel. 03 660 25 50
e-mail: info@toerismebrecht.be
website www.toerismebrecht.be
Tijdens de winterperiode kan u toeristische
info bekomen op het gemeentehuis
(2de verdieping) in Brecht.
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Gezocht: gemotiveerde medewerkers
zw PWA-Brecht afdeling dienstencheques
zoekt gemotiveerde medewerkers.

V

Op 1 september 2004 werd onze “Dienstenchequeafdeling” opgericht. Onze vzw is een door de overheid erkende onderneming met reeds 37 werknemers
in dienst. Wij zoeken enthousiaste en gemotiveerde
medewerkers die zelfstandig en nauwgezet kunnen
poetsen bij particulieren in het kader van de dienstencheques.
Je bent woonachtig in de gemeente Brecht en je

poetst graag... Je hebt zin voor orde en stiptheid... Je
bent eerlijk, betrouwbaar en discreet... Wij bieden een
afwisselende job met een flexibel uurrooster (zelf
samen te stellen). Uw arbeidscontract bevat minimum
20 uren per week. U krijgt een goede verloning (9,10
euro bruto per uur), kilometervergoeding én een eindejaarspremie. Tevens organiseren wij regelmatig
opleidingen voor onze werknemers.
Stuur uw gemotiveerde sollicitatiebrief met cv naar:
Martine Hurts, Gasthuisstraat 42, 2960 Brecht of mar
tine.hurts@pwa-brecht.be

Ontsnappen uit de armoede is een zaak van
iedereen!
e zal denken: ‘17 oktober is toch al een tijdje
achter de rug?’. Absoluut, maar toch willen we
die dag nog even onder de aandacht houden.
Want de strijd tegen armoede is geen werk van één
dag maar van elke dag!
Heb je zin om die strijd aan te gaan en mee te werken
aan een rechtvaardige wereld? Dan hebben we een
aantal suggesties om je erbij te helpen!
Wil je je persoonlijk inzetten?
Tof! We verwelkomen je graag
als vrijwilliger bij de Kar vzw.
Ook al heb je niet veel tijd, geen
probleem, we zoeken samen
naar een taak binnen onze werking die jou boeit en bij je past!
Jouw hulp op één avondactiviteit
per jaar, is al schitterend!
Engageer je je al in een vereniging, is vrijwilliger worden bij de
Kar vzw geen optie, maar wil je
wel graag in je eigen vereniging
(sportvereniging, jeugdvereniging, …) stilstaan bij het thema
armoede? Dan zijn er een aantal
mogelijkheden:
- We hebben een ludieke test
ontwikkeld genaamd ‘Wat voor
Brechtenaar ben jij?’. Met die

J
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test kan je ontdekken wat je houding t.a.v. armoede
is. Ben je een reddende engel, een eilandbewoner,
medestander of onrechtvaardige rechter?
Deze test is een leuke manier om stil te staan bij het
thema armoede en te weten te komen hoe je ernaar
kijkt. Wil je de test graag ontvangen? Dan kan door
een mailtje te sturen naar dekar.brecht@skynet.be
of te bellen op het nummer 03 664 19 87.

BRECHT SOCIAAL
- Wil je graag het gesprek aangaan rond armoede in
je vereniging? Dat kan uiteraard. Een aantal mensen van de Kar met armoede-ervaring zijn bereid
om bij jullie vereniging langs te komen om samen
antwoorden te zoeken op vragen als ‘wat is armoede?’, ‘hoe kunnen we meer mensen in armoede
bereiken in onze vereniging?’, …
We hebben met de Kar ook een video / dvd rond
‘Vrijetijdsbesteding… als je minder kansen hebt.’ Dit
is een boeiende video over het feit dat vrije tijd buitenshuis niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is.

Een goede opwarmer om er verder bij stil te staan.
Interesse in een van deze twee mogelijkheden?
Neem dan zeker contact met ons op.
Hopelijk inspireren deze voorstellen je en kunnen we
samen verder blijven strijden tegen armoede. Want
een leven zonder armoede is een recht van iedereen.
Meer info: Anne Van Bouwel,
Nollekensweg 6, 2960 Brecht - tel. 03 664
19 87 of e-mail: dekar.brecht@skynet.be 

Een school- of studietoelage: ook voor u?
aar school gaan, studeren kost geld en is
uiterst belangrijk voor de toekomst van uw
kind. De Vlaamse overheid wil een stukje tegemoetkomen in die schoolkosten. Vanaf schooljaar
2007-2008 komen meer gezinnen in aanmerking voor
een schooltoelage omdat de voorwaarden versoepeld
zijn. Tegelijkertijd wordt het bedrag van de toelage
verhoogd.
Het loont dus zeker de moeite om eens na te kijken of
u in aanmerking komt. Zelfs als u vroeger geen
schooltoelage secundair onderwijs kreeg, is het
mogelijk dat u nu wél een toelage kan ontvangen.

N

Eerste hulp bij studietoelagen
Op 12 december 2007 zullen de medewerkers van de
dienst studietoelagen u persoonlijk helpen met uw

aanvraag. Samen met u onderzoeken zij of u in aanmerking komt (nationaliteit, inkomen,…) en helpen u
met het invullen van het formulier. Vergeet zeker niet
de volgende documenten mee te brengen:
(elektronische) identiteitskaart, bankrekeningnummer
en, indien van toepassing, het bedrag van alimentatiegeld 2005, (en tenslotte, indien van toepassing, ook
het huurcontract van de kotstudent).

Waar kan u terecht?
Kom langs en kijk of u in aanmerking komt voor een
schooltoelage secundair onderwijs en/of een studietoelage hoger onderwijs 2007-2008, op woensdag 12
december 2007 van 13.30 uur tot 15.30 uur bij het

OCMW, Gasthuisstraat 11 in Brecht.

PC Bethanië zoekt vrijwilligers
erscheidene patiënten hebben weinig of geen
contact meer met hun familie of vrienden. Voor
hen zoeken wij een vriend(in), zodat zij weer
een gewone relatie met iemand buiten de instelling
kunnen aangaan.
Wij verwachten van de bezoekvrijwilliger dat hij/zij
zich voor een lange periode engageert en minimum 1
x per maand een contact heeft. Hoe dit ingevuld
wordt, bepalen ze samen zelf. Iets eten of drinken,
winkelen, fietsen, ...
Voor veel mensen is het ook moeilijk om alleen
ergens naar toe te gaan. Bij voorbeeld om naar een
avond van het Davidsfonds of een bijeenkomst van

V

de vrouwengilde te gaan als je er niemand kent, of om
alleen naar de film of naar een musical te gaan. Wij
zijn dus ook op zoek naar vrijwilligers die zo met
iemand mee willen gaan.
Wij zoeken ook vrijwilligers die dinsdag of vrijdagvoormiddag patiënten naar de kinesitherapie kunnen
vervoeren.
Voor meer informatie kun je terecht bij
Sigrid Bauwens - PC Bethanië
Andreas Vesaliuslaan 39 - 2980 Zoersel
tel. 03 380 30 11

email: sigrid.bauwens@emmaus.be
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Het cursusaanbod
oor volgende cursussen is nog een aantal
plaatsen vrij en hiervoor kan men zich nog
komen inschrijven:

V

Het ABC vd PC
Een cursus voor absolute beginners in het computergebruik. Men start met het leren opzetten van de
computer tot het maken, opslaan en weervinden van
documenten en mappen. Eens gebeten door het
computervirus is dit de ideale opstap om verder de
digitale wereld te verkennen.
Deze cursus omvat 5 lesmomenten van + 3 uren en
kost € 25, cursusboek inbegrepen.
Volgende startdata worden gepland, daarna volgen
nog 4 lessen, week na week.
Maandagvoormiddag 19 november 2007 (9.15 uur)
(ref. ABC3)
Dinsdagvoormiddag 20 november 2007 (9.15 uur)
(ref. ABC4)
Maximaal 8 deelnemers per sessie.

Het DEF vd PC
Na ABC volgt DEF. Voor wie reeds het ABC gevolgd
heeft, is dit een vervolg met aandacht voor: de beginselen van tekstverwerking, de opmaak van een eigen
archiefkast - documentenkast in uw computer.
Deze cursus omvat 5 lesmomenten van + 3 uren en
kost € 25, cursusboek inbegrepen.
Volgende startdata worden gepland, daarna volgen
nog 4 lessen, week na week.
Maandagnamiddag 19 november 2007 (13.15 uur)
(ref. DEF3)
Donderdagvoormiddag 22 november 2007 (9.15 uur)
(ref. DEF4)
Maximaal 8 deelnemers per sessie.

veilig rijden aan bod. De lessen worden gegeven door
een gediplomeerd rij-instructeur met een jarenlange
ervaring.
Deze cursus loopt over 3 lesmomenten (drie weken
na elkaar telkens op dinsdagnamiddag) en de bijdrage in kosten is € 10 - documentatie en proefexamen
(Haalt u nog wel uw rijbewijs?) inbegrepen.
Deze cursus start op dinsdagnamiddag 4 december
2007 (13.30 uur) (ref. VERKEER1)

Kruiden in de keuken
Kruiden en specerijen, het verschil…
Hoe en waar bewaren...
Wetenswaardigheden, geschiedenis…
Kruidendrankjes, kruidenlikeurtjes…
De geneeskrachtige eigenschappen…
Folklore, mythes en tips. Kortom, de natuur schenkt
ons een schat aan mooie, lekkere en geneeskrachtige planten. Je volgende wandelingen zal je
met een heel andere kijk ervaren!

Ouderen: veilig in het verkeer
Uit de grote enquête blijkt dat nogal wat ouderen zich
onveilig voelen in het verkeer. Wij willen daar in ieder
geval wat aan doen door het aanbieden van een cursus waarin de veiligheid in het verkeer centraal staat.
Naast nieuwigheden in het verkeersreglement komen
ook aspecten als defensief rijgedrag, zuinig rijden en
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Een cursus in 4 lessen voor € 20 (kruiden inbegrepen).
Startdatum: 30 november 2007 (vrijdagnamiddag
13.30 uur)

(ref. KRUIDEN1)
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Informatiemomenten in het najaar 2007
aast onze vormingsopdracht hebben wij ook
de opdracht om passende en doelgerichte
informatie, waar iedereen wat aan heeft, te
verstrekken.
Deze infomomenten gaan telkens door op een namiddag en duren telkens ca. 2 uren en na de pauze is er
gelegenheid om vragen te stellen. Deelname aan deze
infomomenten is gratis en men hoeft zich niet vooraf in
te schrijven. Onderwerpen voor het najaar zijn:

N

Pensioenrechten
20 november 2007 om 13.30 uur
Vroeg of laat willen wij er allemaal van genieten. Maar
wat zijn onze rechten? Dit informatiemoment richt zich
zowel tot zij die reeds op pensioen zijn, maar ook tot
hen die binnen afzienbare tijd op pensioen zullen gaan.
Tegemoetkomingen voor ouderen
27 november 2007 om 13.30 uur
Naast pensioenrechten bestaat er een resem aan
tegemoetkomingen, tussenkomsten en voorzieningen

die het zo lang mogelijk “thuis-zijn” ondersteunen.
Ook wanneer één van de partners toch in een rustoord opgenomen zou moeten worden, bestaan er mogelijkheden om de financiële gevolgen hiervan te ontlasten.
Mensenrechten
10 december 2007 om 13.30 uur
Wij, Belgen leven in een vrij land en kunnen ons vrij
uitleven en vrij uitdrukken. Dit is echter niet overal zo.
In heel wat landen op de wereldbol worden de elementaire mensenrechten aan banden gelegd of zelfs
ernstig geschonden. Wat wij daaraan kunnen doen
wordt tijdens dit infomoment toegelicht door Amnesty
International.
Iedereen is op deze informatiemomenten welkom 
Inkom gratis.

Wandelingen
ok tijdens de wintermaanden gaat onze wandelclub op stap. Lekker een frisse neus halen
is de boodschap. Als daarnaast ook nog iets
bijgeleerd kan worden is dat mooi meegenomen.
De wandelingen starten om 14 uur. Indien een verplaatsing nodig is kan worden afgesproken om vanuit
Het Sluisken gezamenlijk te rijden en dan vertrekt
men omstreeks 13.30 uur.
Voor de komende maanden staan volgende wandelingen op het programma:
21 november 2007: Kolonie - Gevangenis Merksplas
(14 uur)
Samenkomst: parking gevangeniskapel Merksplas
(We delen de kosten voor de gids - graag vooraf
komen melden of u meegaat)
19 december 2007: Historische wandeling - SintLenaarts: “Een bedevaart van klei tot hooggotiek” (14
uur)
Samenkomst: parking Houtstraat - Sint-Lenaarts 

O
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Seniorenquiz

W

e zijn reeds aan onze derde editie toe, dus
stilaan mag men spreken van een traditie.

Op maandag 26 november organiseren wij weerom
een seniorenquiz in het dienstencentrum. De vragen
die gesteld worden gaan zowel over algemene kennis
als over sport, cultuur en rariteiten. Wij verwachten
ploegen van 4 tot 6 personen en de bijdrage per ploeg

is 6 euro. Hiermee zorgen wij er voor dat iedereen
prijs heeft. De winnaars krijgen naast de eeuwige
roem een wisselbeker en voor de laatsten in de rangschikking is er de rode lantaarn.
Men kan zich, als ploeg met een originele naam,
komen inschrijven tijdens de openingsuren van het

dienstencentrum. Dat de besten mogen winnen.

Sinterklaasbal
ok voor wie er niet meer in zou geloven: “Hij
komt, hij komt, de goede Sint, hij komt …”. Op
donderdag 6 december 2007 is tijdens de
namiddag Sinterklaas te gast in het dienstencentrum.
Wie zoet is krijgt lekkers en wie stout is ook. Maar
voor iedereen speelt “Route 66” ten dans op ons

O

Sinterklaasbal. Wie de vorige edities heeft meegemaakt weet dat deze groep, met muziek uit de
jaren 50, de benen weet los te maken zodat zij
onweerstaanbaar richting dansvloer gaan.
Inkom vragen wij niet die dag.

Kerstbrunch en kerstconcert
erstmis vieren is altijd een beetje een aparte
sfeer. Het doet ons terugdenken aan vroeger,
de warmte bij de kachel en bij elkaar. De sfeer
terug creëren kunnen we niet maar we kunnen er wel
naar streven om enige warmte bij elkaar te vinden
onder de verlichte kerstboom en ondersteund met
heerlijke muziek.
Op zondag 23 december 2007 organiseren wij voor
onze gebruikers een kerstbrunch gevolgd door een
kerstconcert van de Pearl Cita Band. De brunch start
om 10.30 uur en laat u genieten van allerlei broodjes
en toespijs waaronder ook warme gerechten zoals
roerei, frikadellen met krieken en soep. Omstreeks 13
uur start het kerstconcert. Pearl Cita Band brengt u
naast klassieke kerstnummers ook een aantal zelf
geschreven nummers.
Wie wil deelnemen aan de brunch en het kerstconcert
betaalt € 8, wie enkel naar het concert wil komen
luisteren betaalt een inkomkaart van € 2 maar krijgt
daarbij nog een tas koffie aangeboden.
Kaarten zijn te bekomen in het dienstencentrum tij
dens de openingsuren.

K
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Nieuwsbrief
ie graag op de hoogte gehouden wordt van
alle activiteiten die in het dienstencentrum
doorgaan, kan zijn e-mailadres bezorgen
aan: dienstencentrum@ocmwbrecht.be

W

Wij sturen hen dan elke maand de nieuwsbrief met
activiteitenkalender maar ook de folders en flyers van
activiteiten die in de komende weken in de kijker

staan.

Reizen voor senioren
oor de komende maanden heeft “reizen voor
senioren” volgende bestemmingen in petto:

V

• Egypte - Sharm El Sheikh, in hotel Tree Corners
Kiroseiz. Periode: van 10 januari 2008 tot 20 januari
2008 en dit voor de prijs van € 650 op basis van een
dubbel kamer - all inclusive.
Op woensdag 14 november 2007 organiseren wij een
infonamiddag (14 uur) over Egypte in het dienstencentrum. Iedereen is daarop welkom. (Ook wie niet
mee op reis zou gaan.)
• Turkije - Turkse rivièra - Side, in hotel Club Voyage
Sorgun Select. Periode: van 7 maart 2008 tot 20
maart 2008 en dit voor de prijs van € 515 op basis van
een dubbel kamer - all inclusive.
Op woensdag 30 januari 2008 organiseren wij een

infonamiddag (14 uur) over Turkije in het dienstencentrum. Iedereen is daarop welkom. (Ook wie niet
mee op reis zou gaan.)
• Bulgarije - Zwete - zonnestrand in hotel Rodopi.
Periode: van 20 mei 2008 tot 3 juni 2008 en dit voor
de prijs van € 595, op basis van een dubbel kamer all inclusive.
Op woensdag 9 april 2008 organiseren wij een infonamiddag (14 uur) over Bulgarije in het dienstencentrum. Iedereen is daarop welkom. (Ook wie niet mee
op reis zou gaan.)
Wie informatie wil over deze reizen kan op
maandag- en donderdagvoormiddag (van
9.30 uur tot 11.30 uur) contact opnemen

met Willy De Breuck in het dienstencentrum.

Meer dan 100 leden voor de
MinderMobielenCentrale
Vrijwilligers-chauffeurs voor de handicar en de
MinderMobielenCentrale
nkele dagen geleden mochten we het honderdste lid van onze MinderMobielenCentrale
inschrijven. Men zou denken: een heuglijk feit.
Nog nooit hebben wij in ons 15-jarig bestaan zoveel
leden gehad. Het gaat ons goed, zou men denken.
Dat is ook zo, ware het niet dat we aan deze gebeurtenis de bedenking moeten koppelen dat er meer dan
100 (we hebben in dit jaar nog 2 maanden te gaan en
er kunnen er dus nog bijkomen) mensen in Brecht
vervoersproblemen hebben, hetzij om boodschappen
te doen, hetzij om ergens op bezoek te gaan, hetzij
om de noodzakelijke medische afspraken na te

E

komen. Graag willen wij al deze mensen ten dienste
zijn maar wij hebben ook onze beperkingen, met
name het aantal vrijwilligers-chauffeurs om al deze ritten uit te voeren.
Om “al deze ritten uit te voeren” is nog zoiets. We zijn
nog maar eind oktober en nu zijn er al dubbel zoveel
ritten aangevraagd en uitgevoerd dan vorig jaar.
Naast de MMC is er ook nog de Handicar voor vervoer van rolstoelgebruikers. Ook hier begint het
schoentje te knellen. Chauffeurs-vrijwilligers komen,
maar er zijn er ook die gaan.
Bij deze willen wij dan ook een warme oproep doen
naar nieuwe kandidaat-vrijwilligers die een deel van
hun vrije tijd willen besteden aan het vervoeren van
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mensen uit onze omgeving die het moeilijk hebben
om hun noodzakelijke verplaatsingen te maken.
Wie bieden hen in ieder geval:
• een omniumverzekering voor hun voertuig;
• een verzekering voor lichamelijke ongevallen en
loonverlies;
• een kilometervergoeding voor de gereden afstanden;
• en in ieder geval een leuke enthousiaste groep vrijwilligers die regelmatig bij elkaar komt voor overleg,
waarbij wij dan zorgen voor een natje en een droogje.
Wie zich geroepen voelt mag of kan met ons contact
opnemen: Paul Driesen, DC Het Sluisken, Gasthuis-

SENIOREN

60-Plusgids
e geactualiseerde 60-plusgids is er. De papieren brochure is specifiek bedoeld voor de
ouderen!
De volledige versie is digitaal beschikbaar op
www.60plusgids.be en onderaan dit artikel. Deze lijvige brochure kan ook per hoofdstuk worden geraadpleegd.

D

60-plusgids:
Ouder worden heeft nog toekomst!
'Too old to rock 'n roll, too young to die' - geen
gedachte waar Mick Jagger van de Rolling Stones tijdens zijn wilde jaren mee speelde. De man is ondertussen ook 64 geworden en hij is bijna het levende
bewijs dat er geen leeftijd op volop leven staat.
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin Steven Vanackere kon vorige week goed
nieuws brengen over de verdere stijging van de
levensverwachting van mannen en vrouwen. Nog
beter nieuws was er in verband met de steeds verder
opschuivende leeftijdsgrens van wat de mensen 'het
zich goed voelen' noemen (de beperkingvrije levensverwachting). Tussen 1997 en 2004 schoof deze leeftijd voor de mannen op van 63,1 jaar tot 67,2. Voor de
vrouwen was er een verhoging van 67,4 naar 69,5
jaar.

12

straat 11, 2960 Brecht - tel. 03 330 11 20 of tijdens de
openingsuren op weekdagen van 9 uur tot 16.30 uur.
Op de foto: het 100ste lid
van onze MMC-centrale.
We konden niet nalaten om
haar, en met haar ook alle
andere leden, maar vooral
de chauffeurs die instaan
voor het vervoer, toch in de

bloemetjes te zetten.

SENIOREN
Ouder worden gaat dus niet alleen gepaard met
beperkingen. Er komen in dit stadium van het leven
nieuwe mogelijkheden en gelegenheden tot persoonlijke ontwikkeling en groei. Dankzij het brede aanbod
aan sociale bescherming en een uitgebreid netwerk
van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen, hebben
de 60-plussers ook meer zekerheid. Daardoor worden kansen gecreëerd om op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen en uitgestelde dromen. Hierbij moeten mensen voortdurend keuzes kunnen maken. De
60-plusser moet daarom goed geïnformeerd zijn
vooraleer hij knopen doorhakt.
De geactualiseerde en gebruiksvriendelijke gratis 60plusgids is een praktische handleiding voor mensen
die met pensioen gaan of al gepensioneerd zijn. Het
is een thematische wegwijzer die een antwoord geeft

op vragen over inkomen, mobiliteit, gezondheid, zorgverlening, wonen, vrije tijd en het levenseinde. Een
exemplaar van de gids (oplage 10 000 ex.) wordt naar
alle OCMW’s, gemeentebesturen, lokale ouderenadviesraden en de nationale secretariaten van de
ouderenverenigingen in Vlaanderen verstuurd.
Geïnteresseerden kunnen de gids bestellen op het
gratis nummer 1700 (de vroegere Vlaamse Infolijn) of
via www.vlaanderen.be/publicaties. De publicatie
online raadplegen kan op www.60plusgids.be.
Scholen, studenten en professionele diensten worden
gevraagd, omwille van de beperkte oplage in verhouding tot het aantal 60-plussers, de brochure via de

website te raadplegen.
(overgenomen uit OOK-nieuwsbrief)

Jaarthema 2008
“Generaties verschillen - ontmoeting verrijkt”
n feite is dit het thema dat door het Ouderen
Overleg Comité (de Vlaamse ouderenadviesraad)
werd gekozen om rond te werken tijdens de jaarlijkse ouderenweek die loopt van 19 tot 25 november
2007. Tijdens één week kan men wel wat organiseren
maar gespreid over een heel jaar schept dit veel meer
mogelijkheden. Zoals dit ook de voorbije jaren het
geval was neemt de ouderenadviesraad van Brecht
dit thema, samen met dienstencentrum Het Sluisken,
als jaarthema voor 2008. Dit geeft ons de kans om het
jaar door activiteiten te organiseren waarbij ouderen
en jongeren elkaar kunnen ontmoeten om er zo beiden “rijker” van te worden.

I

Wie ideeën heeft, jong of oud, mag ze ons in ieder
geval reeds melden, hetzij via de verenigingen voor
ouderen, hetzij in dienstencentrum Het Sluisken. 

OKRA-Brecht nodigt iedereen uit.
p zondag 25 november 2007 organiseert
OKRA (“de gepensioneerdenbond”) iedereen
uit op een “Opendeurdag”. Deze heeft plaats
in gc Jan vander Noot van 10 uur tot 17 uur.
Men kan er kennismaken met de leden en de diverse

O

activiteiten. Bij rustige muziek kan men genieten van
een stukje vlaai of een lekker pintje. Het welkomstdrankje wordt gratis aangeboden.
Hartelijk aanbevolen aan iedereen – breng vrienden

en kennis mee. Tot dan.
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DE POLITIE INFORMEERT

www.politie-voorkempen.be

Oproep kandidaten gemachtigd opzichter
et gemeentebestuur vraagt vrijwilligers die zich
willen inzetten om de schoolkinderen veilig te
laten oversteken op sommige kruispunten.
Wie kan gemachtigd opzichter worden? Al wie minstens 18 jaar is (ouders, grootouders, leerkrachten,
gepensioneerden), kortom iedereen die over wat vrije
tijd beschikt en zich vrijwillig wil inzetten voor de verkeersveiligheid.

H

Je krijgt een korte opleiding door de politie. Het
gemeentebestuur zorgt voor je uitrusting (verkeerjas,..) en voor een degelijke verzekering.
Heb je interesse om wat vrije tijd te investeren als
gemachtigd opzichter neem dan contact op met de
politie, Jan Geysen, commissaris, tel. 03 313 02 02.

Doe de klik - doe voortaan de gordel aan
nder dit motto, en in aanvulling van de verkeersveiligheiddagen, fietsdoedagen en de
acties donkere dagen, konden de kinderen
van de 3de graad van groot Brecht kennis maken met
de tolwagen.
De lokale politie Brecht nodigde in samenwerking met
de federale politie, de scholieren van het 5de en 6de
leerjaar uit om een praktijkgerichte les te krijgen over
het juiste gebruik van de veiligheidsgordel. Zo werd
hen uitgelegd wat de enige en juiste manier is om de
gordel te dragen. Alle andere manieren van dragen
hebben geen nut en kunnen zelfs bij een ongeval
erge kwetsuren veroorzaken bij alle inzittenden in de
wagen.
In ongeveer 10 minuten werden de leerlingen actief
betrokken bij de les. Zo leerden ze dat de gordel over
de schouder naar beneden getrokken dient te worden
en dat deze goed vastgeklikt moet zijn. Vandaar: Doe
de klik. De veiligheidsgordel verliest immers zijn nut

O
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wanneer je hem niet vast klikt, of achter je rug over de
zetel klikt. Het is heel belangrijk hierbij dat je dan aan
de gordel trekt naar het raam toe, tot hij goed gespan-

DE POLITIE INFORMEERT
nen is. De gordel dient eveneens plat over je lichaam
te liggen. Gedraaide gordels, kunnen erge snijwonden veroorzaken.
Er bestaan allerlei formules om aan te tonen dat je
lichaamsgewicht vermeerderd wordt bij een ongeval.
Hen werd uitgelegd dat een lichaam met een gewicht
van 60 kg tijdens een ongeval aan 50 km per uur
eigenlijk op dat ogenblik een gewicht heeft van 2100
kg.
Het is ook belangrijk dat iedereen in de wagen zijn
gordel juist draagt, daar die ene bij een aanrijding, wel

degelijk de anderen die hem wel dragen, kan verwonden of zelfs doden.
Na deze theorie konden de leerlingen in de tolwagen
zelf kennis maken met het nut van de veiligheidsgordel. Zonder zich vast te houden, konden ze probleemloos ondersteboven in de de veiligheidsgordel
hangen en enkele malen rondtollen.
Tot slot, bij navraag waren alle leerlingen het er over
eens, dat ze voortaan altijd hun veiligheidsgordel zullen dragen, zelfs als ze maar even om de hoek moe
ten zijn, of traag zouden rijden.

ER WORDT GEWERKT

Aanleg rondpunt
anaf 2 oktober tot vermoedelijk begin 2008 zal
het kruispunt van de gewestweg N115
Hoogstraatsebaan met de Eester en
Kloosterstraat opgebroken worden voor de aanleg
van een rondpunt. Er zal geen gemotoriseerd verkeer
meer mogelijk zijn over de werf.
Het verkeer wordt als volgt omgeleid:
- vanuit Hoogstraten: via Rijkevorsel;
- vanuit Loenhout: via Brecht;
- vanuit Brecht richting Hoogstraten en Rijkevorsel:
via Oostmalle;
- vanuit Brecht naar Vaartkant Links: via Mallebaan Heihoefke - brug 9 - Houtstraat;
- vet verkeer komende uit Rijkevorsel richting Brecht
gebruikt de huidige omlegging via Houtstraat - brug
9 - Heihoefke - Mallebaan;
- voor al het bestemmingsverkeer dat normaal via het
afgesloten kruispunt dient te rijden werd volgende
omleiding opgesteld, rekening houdend met de
breedte van de desbetreffende wegen:

V

In de andere richting wordt de wegomlegging voorzien via Kloosterakkerweg, Kloosterakker, Kloosterstraat, Achterkloosterstraat en Vogelzang naar
Hoogstraatsebaan. Hierbij wordt éénrichtingsverkeer
ingericht in de Achterkloosterstraat en het gedeelte
van de Vogelzang. Vanuit de Kloosterakker dient het
verkeer naar de Kloosterakkerweg verplicht rechtsaf
te slaan richting Grijspeird.
In de Kloosterakkerweg wordt een gewichtsbeperking
tot 3,5 ton ingevoerd met uitzondering van het plaatselijk verkeer.
In de volgende straten wordt ook éénrichtingsverkeer
ingevoerd:
- Leeuwerk: rijrichting toegelaten vanuit Bevrijdingsstraat naar Hoogstraatsebaan;
- Langbos: rijrichting toegelaten vanuit Eester naar
Leeuwerk;
- Mollenweg: rijrichting toegelaten vanuit Leeuwerk

naar Grensstraat.

Voor de aangelanden op de Hoogstraatsebaan tussen Eester en Hoogstraten wordt een wegomlegging
richting Sint-Lenaarts aangeduid langs Laboureur,
Vogelzang en via Kloosterstraat, Henxbroek en
Vondel naar Hoogstraatsebaan. Hierbij wordt in
Laboureur en in het smalle gedeelte van Vogelzang
éénrichtingsverkeer ingericht.
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Grafmakers in een nieuw pak
én van de taken van een gemeentebestuur is
het inrichten, organiseren en beheren van de
begraafplaatsen. Dit beheer valt onder de
taken van de Groendienst, die daar de nodige personeelsleden voor in dienst heeft. Voor het uitvoeren
van begravingen, bijzettingen of verstrooiingen zijn
vier hovenier-grafmakers aangesteld.
Zij hebben, naast hun taak als hovenier, ook de taak
de overleden persoon met het nodige respect te
behandelen. Het bestuur vond het dan ook nodig de
grafmakers in een nieuw pak te steken. Op de foto
zie je Raf Anthonissen, Mark Valgaeren, Johan Van

Dijck en Herman Schepens.

E

10 jaar Brechtse compostmeesters
p vrijdag 1 december 1997 zijn de Brechtse
compostmeesters van start gegaan met hun
vrijwilligerswerk. Die avond werd er gestart met
het charter ‘Afvalpreventie’, werd de eerste ‘Afvalgids’
voorgesteld, kregen de compostmeesters hun diploma
en werd de containerparkkaart gepresenteerd.
Ter gelegenheid van 5 jaar compostmeesters (eigenlijk was het toen al 6 jaar) werd met succes de
Milieubeurs georganiseerd.

O

Ook het 10-jarig bestaan zal niet onopgemerkt voorbij
gaan en gevierd worden. De compostmeesters organiseren op 16 november 2007 een tentoonstelling
waarbij een overzicht wordt gemaakt van 10 jaar werken rond composteren, de markten, de scholen, de
composttuin, de pompoenwedstrijden,…
Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen
nemen van 20.30 uur tot 23 uur in het gemeen
schapscentrum ‘Jan vander Noot’.

Met belgerinkel naar de winkel 2007
n 2005 bracht men 2618 kaarten binnen en vorig
jaar waren er dat 2587. Dit jaar kregen we 2380
kaarten binnen en moest je net als de voorgaande
jaren 10 stempels verzamelen om een kaart vol te
krijgen.
De trekking vond plaats voor de gemeenteraad van
september. De prijzen zullen uitgereikt worden op de
tentoonstelling van het 10-jarig bestaan van de
Brechtse compostmeesters die doorgaat op 16
november 2007 in het gemeenschapscentrum ‘Jan
vander Noot’. De winnaars worden verwacht vanaf
20 uur.
Er zijn drie fietsen, 15 fietsbonnen ter waarde van €
12,50 en 5 sporttassen te winnen.

I
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De kaarten:
Gemeente
2003 2004 2005 2006 2007
Sint-Job
648
871
723
920
890
Brecht
1.470 1.131 1.058 841
904
Sint-Lenaarts 1.872 975
837
826
586
Totaal:
3.990 2.977 2.618 2.587 2.380
In vergelijking met vorig jaar is er iets minder met
de fiets gewinkeld.
De stempels:
Gemeente
2003 2004 2005 2006 2007
Sint-Job
3.420 8.710 7.230 9.200 8.900
Brecht
7.350 11.310 10.580 8.410 9.040
Sint-Lenaarts 9.360 9.750 8.370 8.260 5.860
Totaal:
20.130 29.770 26.180 25.870 23.800

JEUGDKATERN

Jeugdraad

A

p donderdag 29 november is het alweer de
derde jeugdraad van het nieuwe werkjaar. Om
20 uur komen we samen in de raadszaal, in
het gemeenschapscentrum van Brecht. De vertegenwoordigers van de jeugdverenigingen krijgen nog een
uitnodiging in de bus, maar ook andere geïnteresseerde jongeren willen we via deze weg uitnodigen.
Al wie zich wil inzetten voor de Brechtse jeugd, wil
meewerken aan een goed jeugdbeleid en activiteiten
wil organiseren, wees welkom.

O

Opgelet: in december is er geen jeugdraad!



Swap en grabbelpas
in 2008
ok in 2008 staan de jeugd- en sportdienst
weer garant voor allerlei te gekke activiteiten.
Wat zijn dan wel deze spannende en niet te
missen activiteiten: sportweken, creasportweken,
wekelijks grabbelpas en swapactiviteiten tijdens de
schoolvakanties.

O

Praktisch:
Grabbelpas is bedoeld voor alle Brechtse kinderen
geboren vanaf 2002 t.e.m. 1996. Je kan een pas aankopen op de jeugddienst en in het administratief centrum in Sint-Job aan € 3,75. Ook krijg je een grabbelaar waar je een schat van ideeën vindt om elke
vakantie nog prettiger te maken. Je vindt er niet
alleen tips en adressen maar ook prachtige kortingen,
het ganse jaar door.
Swap is bedoeld voor alle Brechtse tieners geboren

G

4/11/2007
5/11/2007
9/11/2007
10/11/2007
17/11/2007
23/11/2007
29/11/2007
3/12/2007
31/12/2007

E

N

D

A

Mosselfeest - Chiro Brecht
Start inschrijvingen ski- snowboard
week
Quiz - Chiro Nelto
Soldenbal - Chiro Nelto
Vendeliersbal - KLJ Sint-Lenaarts
Fakkeltocht JOKER
Jeugdraad
Inschrijfmoment grabbelpas
Oudejaarsbal - Rode Kruis SintLenaarts

vanaf 1996 t.e.m. 1992. Je kan een pas aankopen op
de jeugddienst en in het administratief centrum in
Sint-Job-In-‘t-Goor aan € 3,75. Ook krijg je een
boekje waar je een schat van ideeën vindt om elke
vakantie nog prettiger te maken. Je vindt er niet
alleen tips en adressen maar ook prachtige kortingen,
het ganse jaar door. Enkel bedoeld voor Swappers.
De Grabbel- en Swappassen zullen verkrijgbaar zijn
vanaf februari 2008, vergeet geen pasfoto mee te
brengen! Met een Grabbel- of Swappas kan je ook
deelnemen aan activiteiten in sommige andere
gemeenten.
Je hoeft geen grabbelpas of swappas om te kunnen
deelnemen aan al onze activiteiten, je krijgt er wel
korting mee op de deelnameprijs. Altijd goed voor de

portemonnee van mama of papa!

Uitleendienst
uziek is een hogere openbaring dan alle
wijsheid en filosofie.” Zo sprak een wijs
man. En dat vinden wij ook. Daarom hebben we de muziekkoffer speciaal voor jullie geüpdatet (met microfoon, koptelefoon, verlengkabel,…).
Klinkt best wel geweldig, vonden we zelf.
“Inderdaad”, zo sprak een wijs man.

“M

De muziekkoffer staat ter beschikking van leden van
de adviesraden en voor scholen. Als je ze wil ontlenen, dan kan je deze best met twee mensen komen
halen. (Er zit namelijk een grote koffer voor de bedra
ding bij.)

17

JEUGDKATERN

Grabbelpas en Swap tijdens de kerstvakantie
ijdens de kerstvakantie zijn er ook weer activiteiten voor de grabbelaars en de swap-pers.

T

Bij het maken van deze BrechtsNieuws konden we
nog niet met zekerheid zeggen wat de activiteiten
precies zouden zijn. Via de lagere scholen krijg je
zeker tijdig een overzicht van de activiteiten. Ook op
de website www.jeugdwerkingbrecht.be zijn ze te vinden.
Wil je de informatie thuisgestuurd krijgen (omdat je
niet in een Brechtse school zit), geef dan je naam en
adres door aan de jeugddienst en we bezorgen je de
nodige informatie.
Inschrijfmoment voor de kerstactiviteiten is op 3
december in het gemeenschapscentrum (Mudaeusstraat 9, boven de bibliotheek). Als er nog plaatsen
vrij zijn na dit moment, dan kan je je nog inschrijven
op de Jeugd- en Sportdienst van Brecht of in het
administratief centrum in Sint-Job-In-‘t-Goor.
Je kan op de website bij ‘vakantie-aanbod’ ook terugvinden hoeveel plaatsen er telkens nog vrij zijn.

MONITOREN
Als je de activiteiten van grabbel en swap leest en
denkt: “Hmm, dit is wel iets voor mij, maar jammer! ik
ben veel te oud”, niet getreurd: je kan jezelf opgeven
om de activiteit mee te begeleiden. Enige voorwaarde
is dat je voor de grabbelpas ouder dan 16 bent, en
voor de swappas ouder dan 18.
Bezorg ons jouw gegevens via mail of telefoon,
samen met de activiteit die je wil begeleiden.
Misschien kan je dan toch die activiteit mee doen. 

Laatste nieuwtjes op
www.jeugdwerkingbrecht.be
anaf nu vind je maandelijks ook de nieuwste
nieuwtjes terug die op de jeugdwebsite zijn toegevoegd. Meer uitleg vind je op de website
onder de knop “nieuws”.
- Billijke vergoeding - deel 2 (17/10/2007)

V

- Nieuws vanuit de hoek "billijke vergoeding"
(25/9/2007)
- Provinciale subsidies voor jeugdcultuurproject
(21/9/2007)

- Cultuurcheques in Antwerpen? (21/9/2007)

Vaarwelzeggend gezicht jeugddienst
k zeg u geen vaarwel m’n vriend,…” Maar toch
wel een beetje eigenlijk, want Nick De
Ruysscher heeft besloten om een punt achter
z’n (korte) Brechtse jeugdmedewerkercarrière te zetten. Hij gaat z’n zinnen op iets anders zetten en daarmee wensen we hem uiteraard het allerbeste. Hij
heeft wel plechtig beloofd dat hij z’n knap koppie nog
wel eens laat zien in het Brechtse leven. “Nick, het ga

je goed en euh… gedraagt uw eigen hé”…!

“I
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Met bus of tram gratis het nieuwe jaar in
e provincie Antwerpen bolt alweer op een veilige manier van oud naar nieuw. Ook De Lijn
draagt net als de vorige jaren haar steentje bij
aan de provinciale eindejaarsactie.
Bij de overgang naar het nieuwe jaar kan je, als inwoner van één van de deelnemende gemeenten en
districten, GRATIS de bus of tram nemen tot in de
vroege uurtjes. Van 31 december 2007 tot en met 1
januari 2008 brengt De Lijn reizigers veilig door de
feestnacht. Naast een groot aantal bestaande bus- en
tramlijnen zet De Lijn ook dit jaar een aantal extra
feestbussen in. Deze rijden naar locaties die anders
niet te bereiken zijn met het openbaar vervoer.

D

Wie nog meer wil weten over de diensten van De Lijn
van oud naar nieuw kan vanaf december terecht op
www.feestbussen.be of bij De LijnInfo op 070 220
200.
Iedere bewoner van een deelnemende gemeente of
een deelnemend district kan vanaf december 2007
een biljet en dienstregelingenboekje afhalen bij één
van de verdelers. In Brecht kan je vooraf een geldig
vervoersticket bij de gemeentelijke jeugddienst, een
filiaal van de bib of in het administratief centrum van
Sint-Job gaan ophalen. De volledige lijst van verdeelpunten vind je op www.feestbussen.be. Neem wel je
identiteitskaart mee wanneer je een biljet gaat afhalen.
Wie niet in één van de deelnemende
gemeenten of districten woont, hoeft
de bus niet te missen. Deze feestvierders kunnen toch nog genieten van het
vervoersaanbod door een feestbusbiljet te kopen bij de chauffeur of aan een
verkoopautomaat van De Lijn (vanaf ’s
morgens 31 december 2007) voor de
prijs van 2,50 euro. De verkoopautomaten staan in de premetrostations
van Antwerpen, aan de eindhaltes van
tramlijn 3 (Zwijndrecht-Merksem) en in
de Lijnwinkels aan het station van
Mechelen en de Fr. Rooseveltplaats in
Antwerpen.
Met een Lijnabonnement op zak, hoef
je op oudejaarsnacht ook niet te betalen.
Meer informatie over deelnemende
gemeenten, handige tips en extra verdeelpunten is te vinden op www.feestbussen.be .
Let wel: de hierboven vernoemde info
kan nog veranderen. Bij het opstellen
van deze editie van het BrechtsNieuws
hadden we nog geen exacte informatie
toegestuurd gekregen. Van zodra we
iets meer weten zullen we het zeker en
vast publiceren op onze website

(www.jeugdwerkingbrecht.be).
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Scholenveldloop
p woensdag 26 september 2007 was het weer
zoveer: het sportieve hoogtepunt van de
Brechtse leerlingen: de Scholenveldloop!
Met exact 650 waren ze ingeschreven, de leerlingen
uit het lager onderwijs. Allemaal klaar om hun school
te vertegenwoordigen op de jaarlijkse scholenveldloop op de voetbalterreinen van KSK Brecht. In totaal
waren er maar liefst 24 reeksen met jonge lopertjes.
Het waren de meisjes van het 1ste leerjaar die
omstreeks 14 uur de spits mochten afbijten over een
afstand van 400 meter. Luidkeels aangemoedigd door
schoolgenootjes, ouders, grootouders, leerkrachten
en directie zette vervolgens elke leerling zijn/haar
beste beentje voor. De scholenveldloop werd uiteindelijk afgesloten met een reeks voor de mama’s en
een reeks voor de papa’s.

O

Maandag 05/1
1/07

Inschrijfmomen
t:
Ski- en snow
boardvakantie
Zondag 11/11/
07
Vlaanderen W
andelt:
initiatieles Nor
dic Walking
Maandag 03/1
2/07
Vorming ‘verga
dertechnieken’ ism Sport
regio AK
Vrijdag 14/12/
07
Hertest Fitbus
Zaterdag 16/0
2/08
Kampioenenv
iering +
viering Vrijwill
igers
Vrijdag 1/02/0
8-9/02/08 Ski
- en snowboar
dvakantie
Klausberg, Ita
lië
(10-16 jarigen
)

Langs deze weg, dank aan alle vrijwilligers die een
handje toegestoken hebben, aan de schepen van
Sport en de directie van de scholen voor het uitreiken
van de medailles, aan de mensen van KSK Brecht
voor het gebruik van de terreinen en het openhouden
van de kantine, aan de leerkrachten LO voor de voorbereiding op hun school, aan de voorzitter van de
sportraad voor het fluiten van de start EN aan de talrijke supporters die aanwezig waren en natuurlijk aan
alle deelnemers.
Wil je wetenop welke plaats je geëindigd bent of wil je
jezelf graag op foto bewonderen? Surf dan snel naar
www.jeugdwerkingbrecht.be en klik door naar de
rubriek ‘sportaanbod’.
UITSLAG
Meisjes 1ste leerjaar A-reeks
1. Ellen Truyts
2. Janne Devos
3. Annelore Nouwen

Jongens 1ste leerjaar B-reeks
1. Wout Peeters
2. Lode Van Minnebruggen
3. Wout Vranken

Jongens 2de leerjaar A-reeks
1. Lucas Demarbaix
2. Bjarne Cox
3. Robin Lodder

Meisjes 4de leerjaar B-reeks
1. Caro Van Aken
2. Ine Mathé
3. Charlotte Faes

Meisjes 1ste leerjaar B-reeks
1. Anke Bruggeman
2. Emma Spapen
3. Julie Vangilbergen

Meisjes 2de leerjaar A-reeks
1. Zoë Bruylants
2. Justine Basstanie
3. Lotte De Vos

Jongens 2de leerjaar B-reeks
1. Berre Quirijnen
2. Kian Chantrain
3. Tjörven Skovdal

Jongens 3de leerjaar A-reeks
1. Kyle Liekens
2. Dario Leffelaer
3. Brent Boumans

Jongens 1ste leerjaar A-reeks
1. Viktor Hendrickx
2. Tymo Swennen
3. Anthony Lievens

Meisjes 2de leerjaar B-reeks
1. Lize Globevnik
2. Fiebe Tengrootenhuyse
3. Charlotte Nouwen

Meisjes 3de leerjaar A-reeks
1. Marie Heyndrickx
2. Lore Ooms
3. Inne Bogaerts

Jongens 3de leerjaar B-reeks
1. Martijn Vermeiren
2. Kilian Aubry
3. Sebastien Martens
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Meisjes 4de leerjaar A-reeks
1. Karolijn Meyvis
2. Edith Van den Hoeck
3. Inneke Van Hoeck

Meisjes 5de leerjaar A-reeks
1. Lotte Heynderickx
2. Dorien Devos
3. Jolien Van den Broeck

Meisjes 6de leerjaar A-reeks
1. Ellen De Ren
2. Lena Jacobs
3. Jill Hermans

Dames
1. Greet Verstappen
2. Juf Tinne
3. Ilse Vermeiren

Meisjes 4de leerjaar B-reeks
1. Aline Beniest
2. Dany Stoops
3. Linze Tengrootenhuysen

Meisjes 5de leerjaar B-reeks
1. Joyce Beveren
2. Marilien Meyvis
3. Femke Van Looy

Meisjes 6de leerjaar B-reeks
1. Sarah Boeckx
2. Sofie De Ren
3. Tine Sips

Heren
1. Eric Bartholomeeusen
2. Simon Ruys
3. Gerrit Tengrootenhuysen

Jongens 4de leerjaar A-reeks
1. Robbe Lauwerens
2. Kyron Leyde
3. Toon Verheyen

Jongens 5de leerjaar A-reeks
1. Ilan Paulissen
2. Marijn Van Mirlo
3. Nathan Bogaerts

Jongens 6de leerjaar A-reeks
1. Ben Paulus
2. Matthias Geerts
3. Vincent Van der Meiren

Jongens 4de leerjaar B-reeks
1. Frits Konings
2. Zeger Van Zundert
3. Jonathan Jansen

Jongens 5de leerjaar B-reeks
1. Yannick Bevers
2. Kristof Verbruggen
3. Jonathan De Buck

Jongens 6de leerjaar B-reeks
1. Tosh Vandenbergh
2. Gilles Verachtert
3. Stef Van Heyste

Ski- en snowboardvakantie Klausberg - Italië
ijdens de krokusvakantie 2007 organiseren de
jeugd- en sportdienst voor de 3e maal een
heuse ski- en snowboardvakantie voor 10 tot 16
jarigen (geboren 1992-1998). Van vrijdag 1 februari
tot zaterdag 9 februari 2008 trekken wij opnieuw richting Italië (Klausberg) voor een week vol sneeuwpret.
Tijdens deze week krijgen de deelnemers gedurende
6 dagen les van gediplomeerde ski- of snowboardmonitoren. Ben je een beginner of heb je reeds verschillende weken ski-ervaring? Geen probleem,
iedereen kan mee! De groepen worden ingedeeld volgens niveau. En na een ganse dag op je ski’s of
snowboard, hebben wij natuurlijk nog een leuke avondactiviteit voor je in petto (verkleedfuif, karaoke, fakkeltocht, rodelen, …)
De kostprijs van deze superfantastische sneeuwweek bedraagt 555 euro voor de skiërs en 595 euro
voor de snowboarders. Hiervoor krijg je: de busreis
heen en terug in First Class, verblijf in vol pension, 6
dagen skipas, Nederlandstalige skiles, huur skimateriaal, reisleiding en avondanimatie. Voor een extra
ongevallenverzekering komt er 15 euro bij. Heb je
eigen ski-/snowboardmateriaal, dan krijg je 20 euro
korting.
Het inschrijfmoment is voorzien op maandag 5
november om 18.30 uur op de jeugd- en sportdienst
in Brecht. Opgelet: er zijn slechts 45 plaatsen! (In eerste instantie voor Brechtse inwoners)

T

Een inschrijvingsformulier is te bekomen op de jeugden sportdienst van Brecht of te downloaden via
www.jeugdwerkingbrecht.be. Hier kan je trouwens
ook tal van geweldige foto’s van de deelnemers van
dit jaar terugvinden.
Heb je nog vragen? Neem dan even contact op met
de jeugd- of sportdienst op 03 660 28 30, of via sportdienst@brecht.be , jeugddienst@brecht.be.
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Nordic walking in Brecht
p zondag 11 november organiseren BLOSO,
Aktivia en de Vlaamse Wandelfederatie voor
de 2de maal Vlaanderen Wandelt. Doel van
dit evenement is die dag zo veel mogelijk mensen

O

aan het wandelen te krijgen. Ook Brecht wil hiertoe
zijn steentje bijdragen en organiseert daarom op die
dag 2 Nordic walking sessies.
Voor personen die graag willen kennismaken met
deze sport organiseren we een initiatieles
Nordic walking. De kennismakingsles vangt
aan om 10 uur in het gemeentepark van
Brecht. Deelname kost je 5 euro en in ruil krijg
je anderhalf uur les van een gediplomeerde
lesgever, die je zal inwijden in de technieken
van het Nordic walken en mag je gebruik
maken van de speciale Nordic walking stokken of ‘poles’.
Voor de personen die reeds een volledige initiatiecursus Nordic walking gevolgd hebben,
organiseren we die dag ook een heropfrissingsles en wandeling. Deze zal doorgaan om
14 uur in de groene omgeving van Brecht en
kost eveneens 5 euro.
Voorinschrijving voor bovenstaande activiteiten is verplicht en dient te gebeuren via de

sportdienst van Brecht.

Kampioenenviering
e jaarlijkse huldiging van de Brechtse kampioenen door de sportraad gaat door op zaterdag 16 februari om 19 uur in Sporthal De Ring
te Brecht.
De Brechtse kampioenen worden hier uitgebreid
gehuldigd en in de bloemetjes gezet. Tevens worden
deze avond ook de Brechtse sportman, sportvrouw,
sportbelofte, sportploeg en sportverdienste van 2007
verkozen. Wil je weten of je in aanmerking komt voor
één van bovenstaande titels, raadpleeg dan het reglement. Dit kan je opvragen via de gemeentelijke sportdienst sportdienst@brecht.be of downloaden via
www.brecht.be.
Om zeker niemand te vergeten doen we via deze weg
een oproep aan de bevolking en de verenigingen om
personen of groepen die het voorbije jaar een kampioenstitel behaalde, zich kenbaar te maken bij de
gemeentelijke sportdienst. De kandidaturen moeten

D
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ten laatste op maandag 21 januari 2008 op het daarvoor voorziene invulformulier binnen zijn op de

gemeentelijke sportdienst.
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‘Vrijwilliger in de sport, dat verdient goud!’
aar jaarlijkse gewoonte wenst het gemeentebestuur ook dit jaar de personen te huldigen
die zich actief inzetten als vrijwilliger in de
sportclub.
‘VRIJWILLIGER IN DE SPORT, DAT VERDIENT
GOUD’ is bedoeld voor mensen die reeds gedurende
minstens 21 jaar actief zijn binnen een sportclub. Zij
ontvangen de gouden medaille van de minister van
sport. Enkel personen die nog niet gehuldigd werden, komen in aanmerking.
Opdat de medailles hun weg zouden vinden, verzoeken wij u even na te gaan of er zich binnen uw vere-

N

niging mogelijke kandidaten bevinden. Het inschrijvingsformulier kan u bekomen op de sportdienst (of
downloaden via www.brecht.be) en dient ten laatste
op maandag 21 januari terug binnengebracht te worden.
De viering van deze vrijwilligers gaat door samen met
de kampioenenviering op zaterdag 16 februari 2008
in de sporthal De Ring.
Wanneer er een te groot aantal aanvragen binnenkomt, wordt door de sportraad een keuze gemaakt
om de meest verdienstelijke leden te huldigen. Zij krij
gen een persoonlijke uitnodiging toegestuurd.

Vorming: vergadertechnieken
p maandag 3 december organiseert de
Sportregio Antwerpse Kempen een vorming
vergadertechnieken voor clubbestuurders en
iedereen die wel eens een vergadering moet voorzitten of bijwonen. Via deze vorming willen we het
inzicht en deskundigheid verhogen bij het deelnemen
aan en begeleiden van vergaderingen. Met het oog
op het bevorderen van overleg en participatie in het
communicatie- en besluitvormingsproces.

O

De vorming zal doorgaan in het cultuurcentrum van
de gemeente Kapellen van 19.30 uur tot 22.30 uur.
De deelnameprijs voor inwoners van Brecht bedraagt
12,50 euro.
Meer info en inschrijvingen via het regiosecretariaat Antwerpse Kempen op het nummer 03 240 62 93.
Online inschrijven is mogelijk via de website:

www.provant.be/sport

Zichtbaarheid in het verkeer
ok Brecht neemt deel aan de grote ‘Fluoactie
voor meer zichtbaarheid in het verkeer’. In de
basisscholen heeft men leerlingen al langer
de reflex bijgebracht om fluovestjes te dragen als ze
deelnemen aan het verkeer. Het is belangrijk om deze
gewoonte ook in de secundaire scholen te introduceren. Cijfers bewijzen immers dat er elk jaar voetgangers en fietsers worden aangereden doordat automobilisten ze niet tijdig opmerken. Dit is overdag een
probleem, maar zeker ook ’s ochtends, bij invallende
duisternis of bij slechte weeromstandigheden.
Op woensdag 14 november 2007 vindt er in het
gemeentehuis van Malle om 11 uur een groot startmoment plaats waarop een engagementsverklaring
wordt ondertekend door alle deelnemende partners.

O
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Nieuw logo Vlaamse Bibliotheken
isschien had je het al gezien in de krant of
gehoord op de radio. De Vlaamse bibliotheken hebben een nieuw logo en een nieuwe
lijfspreuk: "De Bib. Het leven van A tot Z". Tijdens de
feestelijke verwendag van zaterdag 13 oktober werd
het nieuwe logo in alle Vlaamse bibliotheken aan het
publiek voorgesteld. Maar niet enkel de verpakking
krijgt een ander kleurtje, met deze campagne wil de
bibliotheek zichzelf aanprijzen als een plaats vol
diversiteit, waar iedereen wel iets kan vinden wat hem
of haar interesseert. Een bibliotheekbezoek hoeft niet
saai te zijn. In tegendeel, het is een inspirerende ont
dekkingsreis. Onze deur staat altijd open.

M

Voorleesweek 2007
an 17 tot 25 november loopt in de bibliotheek
de voorleesweek. Jong en oud kunnen zich
dan laten betoveren door spannende verhalen,
als voorlezer of als luisteraar. Voor de voorleesweek
werden 190.000 exemplaren van de voorleeskrant
gedrukt. Haal je eigen gratis exemplaar af in de bibliotheek en lees alles over de de beste voorleesboeken
van het moment, met (voor)leestips voor elke leeftijdsgroep. Wil je meer weten? Surf dan naar

www.voorlezen.be. Tot binnenkort in de bib!

V
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Pixel-me

expo & site

Hebben de nieuwe media onze manier van kijken ingrijpend veranderd? Durven jongeren direct contact nog aan of nemen ze snel hun
toevlucht tot een sms-berichtje of webcam? Kan je liefde doorgeven
in bits en bytes? Deze tentoonstelling toont een uitzonderlijke mix
van nieuwe mediakunst van o.a. William Cobbing en Wim Delvoye.
De interactieve site is een must-see.
www.pixelme.eu
Zondagen 4, 11 & 18 november 2007 - 14 uur - 18 uur
gc Jan vander Noot - Toegang: gratis
© M. Thomsen/Zefa/Corbis
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Culturele uitstap -

China

T
KOCH
R
E
V
UIT

Jubelparkmuseum Brussel - Zaterdag 10/11/07

Aperitiefgesprek
Eerste aperitiefgesprek in reeks van drie. Het onderwerp houden we brandend actueel. U kan het vinden
op de www.brecht.be

Axl Peleman -

Camden

Vrijdag 23/11/07

www.axlpeleman.be

Cinebrecht -

Brassed Off

CHT

RKO
UITVE

© Michel Hakim

Zondag 18 november 2007 - 11 uur
gc Jan vander Noot - Toegang: € 2

ism de Kar vzw, KF Vlijt & Eendracht, KH De Eikel,
KH Verbroedering
De mijn van het dorpje Grimley moet sluiten. Ook het
voortbestaan van hun brassband die wil deelnemen aan
de nationale kampioenschappen komt hierdoor in het
gedrang. Eigenlijk hebben de inwoners alle moed opgegeven tot plotseling Gloria verschijnt met haar bugel.
Zaterdag 1 december 2007 - 20 uur
gc Jan vander Noot - Toegang: € 5/4

Snaddans -

Klein Zwanenmeer

Voor 3 jaar en ouder(s)
Klein Zwanenmeer is een betoverende danstheatervoorstelling
waarin de choreografen Jördis Cordua en Regina Magnus het
beroemdste ballet aller tijden vertalen naar de belevingswereld van
kinderen. Een voorstelling met 2 dansers, bijzondere poppen en
magisch schimmenspel op de muziek van Pjotr Illjitsj Tsjaikovski.
www.snaddans.nl

Zondag 9 december 2007 - 15 uur
gc Jan vander Noot - Toegang: € 5/4/3
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Verwacht in het gemeenschapscentrum
13 januari 2008
20 januari 2008
25 januari 2008
27 januari 2008
9 februari 2008

zondagmatinee
Theater
Cinebrecht

PLAATSBESPREKING
Cultuurdienst - Gemeentepark 1
tel: 03 660 28 32
e-mail: reservatie.gcbrecht@brecht.be

Johny Voners & Amaryllis Temmerman - Expo 58
Antiekschatting
Jef Demedts - Picasso, striptease van een genie
Aperitiefgesprek
Das Leben der Anderen

INFO
Cultuurdienst - Gemeentepark 1
tel: 03 660 28 30 - fax: 03 660 28 31
e-mail: cultuurdienst@brecht.be
www.brecht.be

Ook gc Brecht surft mee op de golven van het wereldwijde web. De weg naar de gemeentelijke website
is natuurlijk bekend, maar ook op myspace, youtube en skynetblogs kan u het gemeenschapscentrum
terugvinden met geluidjes, filmpjes en nieuws heet van de naald.
www.myspace.com/gcbrecht - http://gcbrecht.skynetblogs.be - www.brecht.be

Cultuurbeleidsplan? Cultuurbeleidsplan!
U ook? U ook!
Hoorzitting doelstellingen cultuurbeleidsplan
Dinsdag 13 november om 20 uur
gc Jan vander Noot, Lessiuszaal
e gemeente Brecht maakt aan het begin van
de nieuwe bestuursperiode (2007-2012) een
nieuw cultuurbeleidsplan op, dat na goedkeuring door de gemeenteraad en door de minister van
Cultuur de hoofdlijnen van het lokale cultuurbeleid
vastlegt vanaf 2008 tot in 2013. Aan de goedkeuring
van dit plan zijn ook subsidies van de Vlaamse
Gemeenschap verbonden.
Dit plan wordt niet gemaakt zonder inspraak van de
inwoners van Brecht. In maart werden alle geïnteresseerden uitgenodigd om mee te werken aan een eerste inspraakronde onder de vorm van 4 focusgroe-

D

26

pen, die zich elk over de knelpunten op een bepaald
domein bogen. Ondertussen heeft de stuurgroep een
ontwerp van doelstellingennota klaar, die de kern van
het plan vormt. De stuurgroep zal hierover een hoorzitting houden in het gemeenschapscentrum Jan vander Noot. Iedereen krijgt de kans vragen te stellen, of
aanvullingen en bemerkingen te geven bij de nota.
U meldt zich bij voorkeur vooraf aan op de cultuurdienst: dan krijgt u de ontwerpteksten toegestuurd
voor de hoorzitting. (cultuurdienst@brecht.be, tel. 03

660 28 32, Johan De Feyter).

CULTUREEL BRECHT

13de biënnale
‘Op het rechte spoor’
n het weekend van 20 en 21 oktober vond voor de
13de keer de Brechtse biënnale plaats. 32 kunstenaars uit onze gemeente namen deel. Zij maakten
allemaal 1 kunstwerk dat paste in het thema ‘sporen’.
Ongeveer 300 mensen hebben de tentoonstelling
bezocht. Dat toont aan dat het concept van deze
biënnale nog altijd op het juiste spoor zit. Ook de jury
sloot zich hier bij aan. Ze vonden deze biënnale zeer
divers. Hier en daar hebben kunstenaars volgens de
jury het thema te letterlijk geïnterpreteerd. De jury
was ook zeer aangenaam verrast door de kwaliteit
van de jongerencategorie. En tenslotte sprak de jury
ook het gemis aan kunst met een multimediaal karakter uit.
De laureaten:
Jongerencategorie (geboren in 1979 of later)
1. Ineke Van den Heuvel
2. Jasper Wouters
3. Johan Cré

I

Categorie ‘ouderen’ (geboren voor 1979)
1. Beatrice Bourgeois
2. Willy Van de Velde
Kinderjury van GLS De Sleutelbloem
1. Jasper Wouters
2. Peter De Schepper
3. Albert De Bruyn



INFO+

Bevolking
Europees rijbewijs
andacht aan alle inwoners van Brecht met een
Europees rijbewijs niet afgegeven in België.

A

Europeanen die in Brecht worden ingeschreven doen
er goed aan ook hun rijbewijs mee te brengen. De
Europese rijbewijzen zijn immers erkend in België.
Je mag er dus mee blijven rijden:
- als het nog geldig is;
- het een model van de Europese gemeenschap
betreft maar je moet het wel laten registreren.
Dit wil zeggen dat wij er een kopie van maken en de
gegevens ervan inbrengen in het centraal bestand en
het rijksregister. Zo heeft de politie ook weet van je rijbewijs en heb je geen problemen bij een eventuele
politiecontrole.

Je ondertekent tevens een verklaring dat je in het
bezit bent van een geldig Europees rijbewijs. Bij verlies van je rijbewijs kan je bij ons een duplicaat verkrijgen op basis van het eerder geregistreerde europees rijbewijs.
Als het rijbewijs nog van een oud type is, doe je er
goed aan het toch te laten omwisselen. Ook de rijbewijzen met een einddatum moeten worden omgewisseld voor de vervaldatum. Hiervoor heb je 2 recente pasfoto’s nodig en € 16.
Buitenlandse rijbewijzen van buiten de Europese
gemeenschap worden bij ons niet aanvaard. Zij moeten steeds omgewisseld worden.
Voor vragen kan je steeds contact opnemen met de
dienst rijbewijzen: Magda Sips, tel. 03 660 25 50. 
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Vierde grootste gemeente van Antwerpen
recht heeft met de komst van het paar Hans en
Virginie De Saeger-van Ghelder de kaap van
de 27 000 inwoners overschreden. Daardoor is
onze gemeente in het arrondissement Antwerpen de
vierde grootste na Antwerpen, Brasschaat en
Schoten.
Hans De Saeger (31) en Virginie van Ghelder (28)
verhuisden op 31 juli van Schilde naar Brecht.
Het koppel werd in de bloemetjes gezet door het
gemeentebestuur. Ze kregen een cheque van 125
euro en een creatie in chocolade met de letters
BRECHT erin verwerkt.
Sedert de fusie in 1977 noteerde de dienst bevolking
een constante aangroei van het aantal inwoners. In
datzelfde jaar telde de gemeente 15 221 mensen, in
oktober 1989 waren er 20 000 Brechtenaars, en eind
1999 werd de 25 000ste inwoner gehuldigd. Als deze
evolutie zich voorzet, wordt in 2015 de 30 000ste

inwoner begroet.
(JV)

B

Gratis huisnummer
et gemeentebestuur wil de inwoners van
Brecht eraan herinneren dat hun woning een
huisnummer moet hebben. Dit zal de dienstverlening van hulpdiensten en post alleen maar vergemakkelijken. Dit nummer moet duidelijk leesbaar

H

zijn. De gemeente stelt gratis een blauw standaardnummerplaatje met witte cijfers ter beschikking.
Men kan bij de dienst bevolking op het gemeentehuis
of in het administratief centrum van Sint-Job-in-‘t
Goor het gratis huisnummer bekomen.

Gemeentehuis gesloten
Het gemeentehuis van Brecht en het Administratief
Centrum in Sint-Job zijn op volgende data gesloten:
- donderdag 1 november (Allerheiligen)
- vrijdag 2 november (Allerzielen)
- donderdag 15 november (Feest van de Dynastie)
- maandag 24 december (geen avondzitting)
- dinsdag 25 december (Kerstmis)
- woensdag 26 december (2de kerstdag)
- maandag 31 december (geen avondzitting)
- dinsdag 1 januari 2008
- woensdag 2 januari 2008 (namiddag)
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Grondgebiedszaken
Overwelven of inbuizen van baangrachten
aangrachten hebben verschillende functies
zoals het afvoeren van regenwater, het infiltreren van regenwater en het bufferen van regenwater. Daarom is het belangrijk dat baangrachten niet
worden gedempt en dat het overwelven gebeurt volgens bepaalde regels.
Volgens het gemeentelijk reglement kan het overwelven of inbuizen van baangrachten enkel wanneer
hiervoor een stedenbouwkundige vergunning (de
vroegere bouwvergunning) bekomen werd. Het is
daarom belangrijk om bij een bouwaanvraag de eventueel geplande overwelving aan te duiden op de ingediende plannen.
Hierbij gelden o.m. volgende richtlijnen:
- de overwelving of inbuizing heeft een maximale
breedte van 5 meter;
- het overwelvingselement heeft een minimale diameter van 40 cm.
Wanneer de plaatselijke omstandigheden dit vereisen
kan hiervan afgeweken worden door het college.
De vergunninghouder is altijd verantwoordelijk voor
de goede staat en werking van de overwelving. Hij is

B

dus verplicht de overwelving te ruimen en vrij te houden zodat een goede afwatering verzekerd is. De vergunning is ten voorlopige titel. Om redenen van openbaar nut of hinder veroorzaakt door de overwelving
kan het college steeds eisen dat de oorspronkelijke
staat hersteld wordt of dat er wijzigingen worden aangebracht om de hinder op te heffen. In het reglement
wordt verder bepaald dat de afvoer van afvalwater en
de afvoer van regenwater niet mogen aangesloten
worden op de overwelving. De lozingspunten moeten
dus zichtbaar blijven.
Baangrachten mogen niet gedempt worden, ook niet
gedeeltelijk. De grachtkanten mogen niet afgewerkt
worden met materialen die de infiltratie van water in
de bodem kunnen tegenwerken.
Voor meer informatie over het overwelven van baangrachten kan u terecht bij de dienst grondgebiedszaken (tel. 03 660 25 50) en de dienst wegen (tel. 03
660 17 20). Voor de technische uitvoering neemt u
best contact op met de dienst wegen.
De volledige tekst van het reglement vindt u op de

gemeentelijke website www.brecht.be.

Toelage
Individuele afvalwaterzuivering
oor het plaatsen van een afvalwaterzuiveringsinstallatie bij een woning gelegen buiten de zuiveringszones A en B kan een toelage bekomen
worden. Het betreft hier woningen gelegen in een
straat waar geen riolering ligt en waar ook geen aanleg van riolering gepland is. De zuivering moet meer
zijn dan enkel een septische put. De toelage is éénmalig en bedraagt € 300. Door het Vlaams Gewest
kan een bijkomende toelage van € 300 bekomen worden in het kader van de samenwerkingsovereenkomst 2005-2007. De aanvraag dient te gebeuren in
het jaar dat de installatie gebouwd wordt.
Belangrijk!
Om te kunnen genieten van de vrijstelling op de afvalwaterheffing moet de lozing gemeld zijn. Zo is immers

V

de lozing van een individuele woning in de gracht of
in een oppervlaktewater of in de bodem meldingsplichtig overeenkomstig VLAREM I. Indien u over een
zuiveringsinstallatie beschikt, maar niet over de nodige melding of vergunning dan komt u niet in aanmerking voor de vrijstelling op de afvalwaterheffing.
Eind 2007 loopt de huidige samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest af en begin 2008 worden de zoneringsplannen vastgelegd. Dit betekent
dat ook de huidige reglementering zal gewijzigd worden. Meer hierover zal u terugvinden in o.a. de volgende informatiebladen.
Hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen
Mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden kan
voor de aanleg van hemelwaterinstallaties (de zgn.
regenwaterput) en infiltratievoorzieningen bij particu-
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liere woningen een toelage bekomen worden:
- hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen
moeten aangelegd worden overeenkomstig de
‘code van goede praktijk’;
- de inhoud van de hemelwaterput moet in verhouding zijn met de aangesloten dakoppervlakte met
een minimum inhoud van 5.000 liter;
- het opgevangen regenwater moet hergebruikt worden met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine;
- op de infiltratievoorziening moet minstens 50 m²
verharde oppervlakte worden aangesloten.
De toelage voor hemelwaterinstallaties bedraagt €
250. Voor appartementsgebouwen bedraagt de subsidie € 250 voor elke op hemelwaterinstallatie aangesloten woongelegenheid, met telkens minimum aansluiting van WC of wasmachine.
De toelage voor infiltratievoorzieningen bedraagt €
125.
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst
2005-2007 tussen de Vlaamse overheid en de
gemeente Brecht kan een bijkomende gelijkwaardige
toelage bekomen worden.

Belangrijk!
- de hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening
moet aangelegd zijn na 1 januari 2004;
- in tegenstelling tot de vorige regeling geldt de toelage enkel voor bestaande woningen, ook nieuwbouw
en herbouw waar een hemelwaterinstallatie en/of
infiltratievoorziening niet verplicht is overeenkomstig het ‘Besluit van de Vlaamse regering van 1
oktober 2004 betreffende hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen
en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater’
komen in aanmerking. (Een bestaande woning is
een woning waarvoor een bouwvergunning werd
verkregen voor 7 september 1999.)
- het volledig dakoppervlak moet aangesloten worden, enkel bij herbouw in gesloten bebouwing kan
hiervan afgeweken worden. (Het volume van de
hemelwaterput wordt wel bepaald op basis van de
volledige horizontale dakoppervlakte.)
- de toelagen worden enkel uitbetaald na voorlegging
van de facturen van de gedane kosten.
De volledige tekst van de toelagereglementen kan u
terugvinden op de website van de gemeente Brecht.

Tuinonderhoud
1. Nieuwe aanplanting
oor nieuwe planten, struiken en bomen houden
we er rekening mee dat we aanplantingen die
hoger worden dan 2 meter ook minimaal op 2
meter afstand van de zijdelingse perceelsgrens planten. Een haag tot een maximale hoogte van 2 meter
mag op een halve meter van de buren aangeplant
worden. Aan de straatzijde mag je aanplanten tot
tegen de rooilijn (scheiding privaat/openbaar
domein). Let wel op voor overhangend groen over het
openbaar domein!
Tip: kies voor streekeigen groen omdat die het hier nu
eenmaal beter doen.

V

2. Kappen van bomen
Algemeen principe: Voor het kappen van bomen heeft
u altijd een kapvergunning nodig. Afhankelijk van de
situatie gaat het om een stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van bomen, een ontbossingsvergunning, een natuurvergunning, een kapmachtiging
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of een gemeentelijke kaptoelating. De soort aanvraag
wordt bepaald door de ligging van de boom bijvoorbeeld in een tuin of op een perceel dat als bos kan
beschouwd worden, alleenstaand of in groepsverband, ligging volgens gewestplan (woongebied,
woonpark, landbouwzone, etc).
Stedenbouwkundige vergunning
Voor het kappen van een hoogstammige boom moet
je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.
Je hebt geen stedenbouwkundige vergunning nodig
als de te kappen bomen aan alle volgende voorwaarden voldoen:
- ze maken geen deel uit van een bos, zoals bedoeld
in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten;
- ze zijn gelegen in een woongebied of in een
industriegebied, of in een daarmee vergelijkbaar
gebied, en niet in een woonparkgebied of in een
daarmee vergelijkbaar gebied;
- ze bevinden zich op huiskavel van een vergunde
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woning of vergund bedrijfsgebouw, maar niet op de
grens met het openbaar domein;
- ze zijn gelegen binnen een straal van maximaal 15
meter rondom de vergunde woning of het bedrijfsgebouw;
Kapmachtiging of ontbossingsvergunning (bos)
Zodra bomen deel uitmaken van een bos zijn er twee
mogelijkheden:
- kapmachtiging => als na het kappen van de bomen
het bos behouden blijft;
- ontbossingsvergunning => als na het kappen van
de bomen het bos is verdwenen of het restant niet
meer als bos kan aanzien worden.
Natuurvergunning
Is uw eigendom gelegen in landbouwgebied, dan is
het mogelijk dat uw bomen deel uitmaken van een
landschapselement zoals een houtkant of een
bomenrij. In dit geval dient u over een natuurvergunning te beschikken of vervangend een stedenbouwkundige vergunning die ter advies werd voorgelegd
aan de afdeling natuur.
Gemeentelijke kaptoelating
In alle overige gevallen waarbij de procedure niet
strikt geregeld is, is een gemeentelijke kaptoelating
van toepassing. Voorbeelden:
- bomen die geen hoogstammige bomen zijn;
- bomen die gelegen zijn in woongebied/industriegebied binnen 15 meter van het vergunde gebouw;
- bomen die geen deel uitmaken van een bos.
Diversen
- Er is ook geen vergunning vereist als er geveld
wordt omwille van acuut gevaar én mits voorafgaandelijke schriftelijke instemming van het

Agentschap voor natuur en bos.
- Bovendien moet men ook geen stedenbouwkundige vergunning hebben als het vellen van de hoogstammige bomen als activiteit in een goedgekeurd
beheersplan of beheersvisie is opgenomen.
- Voor een boom met een stamomtrek van minder
dan een meter volstaat een gemeentelijke kaptoelating.
- Verklarende woordenlijst:
* woongebied = alle woonzones, ook recreatief
woongebied, landelijk woongebied, etc maar niet
in andere bestemmingen zoals woonpark
* hoogstammige boom = een boom die op een
hoogte van één meter boven het maaiveld een
stamomtrek heeft van een meter of meer
* bos = zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten: bv. dit kan een uitgesproken
bos zijn, maar ook een perceel bouwgrond of een
huiskavel welke overwegend is aangelegd of
begroeid met bomen, struiken en/of onderbegroeiing. De definitie van bos is dus niet gekoppeld aan de bestemming volgens het gewestplan.

3. Overhangend groen
Nu we druk bezig zijn met onze tuintjes netjes te zetten voor de komende winter denken we ook even aan
de overhangende takken en struiken aan de straatkant. Volgende regels moet je in acht nemen:
- geen takken 2,5 meter boven berm of voetpad;
- geen takken 4,5 meter boven de straat;
- voor hoekpercelen mag de haag slechts een hoogte hebben van 1,10 meter tot 5 meter uit de straathoek.
Meer informatie kan u bekomen bij de
dienst grondgebiedszaken 03 660 25 50 of

groendienst 03 660 17 20.

Ophaling oud papier
ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 5

ZONE 6

SINT-JOB I

SINT-JOB IIb

SINT-JOB IIa

OVERBROEK

BRECHT

ST.-LENAARTS

22 november

22 november

17 november

11 november

24 november

3 november

27 december

27 december

15 december

9 december

22 december

1 december

Opgelet: De Post heeft gevraagd om voortaan geen gft-bakken meer voor de brievenbus van uw woning te
plaatsen. Dit zal de verdeling van de post gemakkelijker en veiliger maken.
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Milieubeleidsplan
Verlenging en actualisatie Vlaams
Milieubeleiedsplan - Openbaar onderzoek
e Vlaamse regering keurde op 5 oktober de
ontwerptekst goed voor de verlenging tot 2010
en actualisatie van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2003-2007. Het milieubeleidsplan bepaalt
de hoofdlijnen van het milieubeleid voor de komende
jaren. Met de verlenging van het huidige plan worden
de cyclus van de milieubeleidsplanning en de
Vlaamse regeercyclus op elkaar afgestemd.
Vanaf 8 oktober tot 8 november loopt hierover een
openbaar onderzoek. De inspraak loopt voornamelijk
via het internet.
Op de website www.milieubeleidsplan.be kan u alle
wijzigingen raadplegen en tegelijk ook vernemen

waarom deze wijzigingen nodig zijn.

D

Hebt u geen tijd of zin om te strijken?
inds 10 september 2007 is er in Brecht een
nieuw strijkatelier. (Landelijk Dienstencoöperatief in samenwerking met gemeentebestuur van Brecht)

S

Wat is een strijkatelier?
Landelijk Dienstencoöperatief is een erkende onderneming voor het aanbieden van strijkhulp. Met één
dienstencheque van € 6,70 kan men 60 minuten
werktijd betalen. Klanten leveren strijkopdrachten af
op het adres van onze strijkdienst en kunnen de gestreken was ophalen binnen de afgesproken termijn.
De werknemers die instaan voor de uitvoering van de
strijkopdrachten zijn hiervoor opgeleid en zijn in
dienst bij Landelijk Dienstencoöperatief.
Hoe werkt een strijkatelier?
De klant kan zijn/haar strijkgoed in een of meerdere
wasmanden afgeven. De strijkvrouw staat in voor ontvangst en uitvoering van de strijkopdrachten.
Zij noteert de inhoud van de wasmand op een invulformulier met de benodigde strijktijd en het vereiste
aantal dienstencheques.
Bij afhaling van de strijkopdracht ontvangt de klant
een tegoedbon met resterende minuten indien een
dienstencheque niet volledig is opgebruikt. Alle strijkbenodigdheden zijn voorzien in het strijkatelier.
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Wat is een dienstencheque?
Een dienstencheque is een betaalmiddel en kost €
6,70 voor 1 uur werktijd. Dienstencheques staan op
naam van de gebruiker en zijn fiscaal aftrekbaar. Na
fiscale aftrek van 30% bedraagt de eigenlijke kost €
4,69.
Om deze cheques te bestellen dient u zich eerst in te
schrijven bij Accor. Dit kan op www.dienstencheques.be of telefonisch op het nummer 02 678 28 79.
Accor kent u een inschrijvingsnummer toe dat u per
post wordt toegestuurd. Na ontvangst van dit nummer
stort u op het rekeningnummer van Accor het juiste
bedrag (€ 6,70 x aantal cheques) met vermelding van
uw inschrijvingsnummer. Enkele dagen later vindt u
de cheques in uw brievenbus.

Waar?
Ambachtslaan 10 in Brecht (parking voetbal Brecht,
naast brandweerkazerne)
gsm 0476 60 98 94 of tel. 03 340 20 12
Wanneer?
Maandag van 8 uur tot 16.30 uur
Dinsdag van 8 uur tot 16.30 uur
Woensdag van 8 uur tot 12 uur
Vrijdag van 8 uur tot 11 uur
Strijkatelier Sint-Job
Beukenlei 20 in Sint-Job
gsm 0478 63 20 77
Openingsuren:
Maandag van 8 uur tot 18 uur
Dinsdag van 8 uur tot 11.30 uur
Woensdag van 8 uur tot 11.30 uur



11.11.11-actie
e zijn halfweg om de millenniumdoelstellingen te realiseren. Kent u er nog enkele?
Armoede en honger in de wereld halveren
tegen 2015. Elk kind moet naar een basisschool kunnen. De kindersterfte verminderen. Gezondheid van
moeders verbeteren. Dat zijn doelstellingen waar
ieder weldenkend mens slechts achter kan staan. En
toch is het nog lang niet vanzelfsprekend.
Vandaag lijden nog meer dan 850 miljoen mensen op
deze aardbol honger. Niet omdat er te weinig eten
zou zijn. Ook niet omdat ze het niet zelf kunnen produceren. Het is toch sterk dat 70 % van die hongerlijders boeren zijn. Voedsel produceren en van landbouw kunnen leven is niet zo eenvoudig. Vooral de
Afrikaanse boer is een bedreigde soort, zegt de
11.11.11-affiche van dit jaar. Wat is er aan de hand?
Hun eerlijke, kleinschalige landbouw kan niet opboksen tegen gesubsidiëerde landbouwoverschotten van
de grootschalige landbouwindustrieën. In plaats van
de kleine boeren met hun producten te beschermen
worden ze nog meer bedreigd omdat Europa eist dat
de markten nog verder worden opengebroken voor
oprukkende vrijhandel. Liever de wereld rond transporteren dan een eerlijke minimumprijs betalen voor
hun koffie, thee, rijst en andere producten. Rond die

W

kleine, duurzame landbouw ginder en hier (!) draait dit
jaar de campagne van 11.11.11.
Wilt u mee helpen aan die eerlijke prijzen en de honger mee halveren en de gezondheid en de duurzame
ontwikkeling steunen, dan krijgt u ook dit jaar tijdens
het weekend van 11 november de kans.
Zaterdag 10 november gaan we alvast op pad met
wenskaarten, kleurpotloden en Zuid-Afrikaanse sleutelhangers. Alvast dank voor uw steun. Wie actief
mee op pad wil gaan: iedereen is welkom op 10
november vanaf 10 uur in de basisschool De
Sleutelbloem, Schoolplein 2. Of informeer al eens op
tel. 03 313 90 65 (Brecht) of tel. 03 313 60 34 (Sint
Lenaarts). Niet alleen woorden, ook daden.
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Auteurs op bezoek in De Sleutelbloem
ovember is in onze streken misschien wel dè
boekenmaand bij uitstek. Gemeentelijke
Basisschool De Sleutelbloem organiseert op
18 november tussen 13 uur en 18 uur een boekenbeurs waarop verschillende auteurs hun boeken
komen voorstellen en signeren.
Peter Vervloed is bekend om de geheimzinnige
Indonesische sfeer die er in veel van zijn werk hangt.
De leerlingen van de derde graad spelen trouwens
een fragment uit zijn “Gloeiende geheimen” als extra
boekenpromotie.
Liesbeth en Chris Iken presenteren hun eerste, pas

N

verschenen prentenboek “Sloddervos”. In de school
is hun werk al jaren aanwezig in een meterslange
muurschildering vol vissen en onderwaterleven. Kijk
eens even rond op de speelplaats en kom nu kennismaken met hun werk voor kleuters (en allen die van
mooie prenten houden).
Kris Kowlier zal aanwezig zijn met zijn debuut “Hoe
appelsienen de toekomst voorspellen”. Wat ze voorspellen in een vlot en humoristisch verhaal: u kunt het
ontdekken in De Sleutelbloem, Schoolplein 2 op 18

november tussen 13 uur en 18 uur.

Hondenscholen in Brecht
De Roedel Brecht
Waar gaat het om:
• dienstverlening naar hondenbezitters & maatschappij;
• socialiseren van puppy tot volwassen hond;
• geleiders begeleiden tot het bekomen van een
gehoorzame en opgevoede hond;
• maatschappelijk engagement van de geleider naar
leefgemeenschap;
• pedagogische begeleiding van geleider in aanleermethodes, geduldig zijn en luisteren naar anderen.
De lessen hebben plaats op de terreinen van
Hanenpad in Brecht - Overbroek.
Alle honden (met of zonder stamboom) zijn welkom.

Lesuren:
• Tijdens de zomerperiode (15/04 t/m 06/09): woensdag
o Puppyklas (honden tot 6 maand oud): van 19 uur
tot 20 uur:
o Wedstrijdklas en gebrevetteerde honden: van 19
uur tot 20 uur.
o A-klas - B-klas - C-klas: van 20 uur tot 21 uur.
Tijdens de winterperiode van 06/09 tot 15/04 is er
GEEN les op woensdag!
• Het ganse jaar door: zondag
o Voor elke nieuwe hond en geleider is er een introductieles en dit van 10 tot 11 uur (puppy's) en
van 11.30 uur tot 12.30 uur voor honden ouder
dan 6 maand!
o Wedstrijdklas: van 9 uur tot 10 uur.
o Agility programma: van 10 uur - 11 uur - 12 uur.
o Gebrevetteerde honden: van 10 uur tot 11 uur.
o Puppyklas (honden tot 6 maand oud): van 10 uur
tot 11 uur:
o A-klas - B-klas - C-klas: 11.30 uur tot 12.30 uur.
Meer info: Michel Schelfhaut (secretariaat
ledeninschrijvingen) - gsm 0497 17 75 24 of
e-mail: deroedelbrecht@hotmail.com
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Dog training Center Brecht

Premie condensatieketels verlengd
nformatiezout vzw lanceerde begin dit jaar een tijdelijke premie van € 250 voor alle nieuwe installaties met het Optimaz-elite label. Om deze nieuwe
technologie met mazout meer bekend te maken en de
keuze voor een moderne, zuinige mazoutinstallatie
extra aan te moedigen, wordt deze tegemoetkoming
nu verlengd tot eind 2007 voor iedereen die een nieuwe Optimaz-elite installatie laat plaatsen. Deze premie
komt boven op de fiscale aftrek tot € 2600 die vanaf
begin 2007 van toepassing is. Met dit initiatief wil informazout beklemtonen dat het efficiënt gebruiken van
mazout bijdraagt tot een beter milieu – de Optimazelite ketels verbruiken tot 40 % minder en hebben een
uitermate hoog verbrandingsrendement van minimum
97,5 %, maar ook voor de portemonnee!

I

Hoe kan de premie worden aangevraagd?
De premie kan worden aangevraagd door een
waardebon te downloaden via www.informazout.be
en deze samen met de factuur voor 28/2/2008 ingevuld terug te sturen naar Informatiezout, Dauwstraat
12, 1070 Brussel met vermelding van uw naam, adres
en de gegevens van uw installateur. Om de premie
van € 250 te ontvangen moet de factuur opgemaakt
zijn en de ketel geïnstalleerd tussen 1/1/2007 en
31/12/2007.
Consumenten die meer info wensen kunnen terecht op: www.informazout.be of tel.

078 15 21 50.
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Groene strook
eb je de groene strook al gezien in de
Gasthuisstraat, Biest en Lessiusstraat? Deze
groene strook is een fietssuggestiestrook.
Een fietssuggestiestrook is een strook van de rijweg
in een andere kleur, legverband of materiaal. Deze
strook mag echter ook door de automobilisten
gebruikt worden en heeft geen enkele juridische betekenis.
Fietssuggestiestroken zijn bijgevolg een vorm van
verkeersmenging, waarbij de strook aangebracht
wordt om de automobilisten attent te maken op moge
lijke aanwezigheid van fietsers.

H

Slachtofferhulp... al over gehoord?
tel je voor dat er bij jou wordt ingebroken; of dat
je wordt gestalkt;… Als gewone burger sta je
dan, na aangifte, alleen tegenover het gerechtelijk apparaat. Waar moet je naartoe? En waar kan je
terecht voor emotionele verwerking?
Voor deze mensen bestaat er slachtofferhulp. En wij
zoeken nog mensen die zich geroepen voelen hieraan vrijwillig mee te werken.
Ben jij bereid een deel van je vrije tijd in te zetten voor
slachtoffers? Bel dan naar 03 247 88 30 of mail naar

slachtofferhulp@cawdemare.be.

S

Opvoeding kinderen

KAOS

pen School organiseert cursussen voor volwassenen die niet lang naar school zijn
geweest. Binnenkort start de cursus
“Opvoeding van kinderen”. Opvoeding van kinderen
is fijn maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel
eens behoefte aan steun of advies. Misschien heb je
allerlei vragen, waarvoor je een oplossing zoekt. Dan
is deze cursus voor jou een mooie kans. Je zal ook
ervaren dat je niet de enige bent die zich soms onzeker voelt als ouder. De cursus gaat door op vrijdagvoormiddag in Brasschaat, start op 23 november
2007, duurt 13 weken en is gratis.
Heb je interesse? Bel naar het nummer 03 605 00 09

tijdens de kantooruren.

en plaatsje aan tafel, een bed, een groot hart?
Wil jij zorgen voor andermans kind? Geschikte
pleeggezinnen zoeken is het werk van KAOS.
Graag vertellen wij u meer over ons op de volgende
infoavonden: - maandag 12 november 2007
- maandag 17 december 2007
- maandag 28 januari 2008
- maandag 10 maart 2008
- maandag 12 mei 2008
om 20 uur in de lokalen van KAOS - Papenbruggestraat 6 in 2300 Turnhout. Voor meer informatie kan u
ook bellen, alle werkdagen van 9 uur tot 17 uur.

Tel. 014 43 55 65 of e-mail: www.kaos.be

O
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IN DE KIJKER

David Copperfield “Project Magic”
ijn naam is Ivo Van Camp en ik woon in de
gemeente Brecht. Naast mijn bijberoep als
goochelaar doe ik ook vrijwilligerswerk in het
UZ-Gent op de kinderkankerafdeling.
Hier beoefen ik David Copperfield "Project Magic" in
samenwerking met het Kinderkankerfonds. Met dit
project leer ik de kinderen goochelen in de vorm van
een therapie. Dit is vooral om het zelfvertrouwen van
deze kinderen terug op te bouwen, want zij kunnen
iets wat een doorsnee-mens niet kan. Omdat ik met
zeer zieke kinderen werk moet ik zeer voorzichtig zijn
ivm hygiëne.
Speciaal voor deze kinderen heb ik 70 steriele
werk/goocheldozen gemaakt. Deze dozen worden
gratis geschonken aan de kinderen en dit kan door de
verschillende sponsors uit Brecht die het project steunen. Op deze manier kunnen de kinderen die in een
isolatiekamer verblijven ook mee goochelen.
Deze doos is er gekomen nadat ik 5 jaar geleden het
handboek van Project Magic heb gekregen van David
Copperfield. Verschillende trucjes heb ik dan ook tastbaar gemaakt voor deze kinderen en ook de trucjes
vertaald van het handboek in het Engels, met de hulp
van Karen Van Camp.
In 2007 bestaat het project 25 jaar. Hiervoor was ik
uitgenodigd op 28, 29 en 30 juni in Las Vegas in
Amerika op het verjaardagsfeestje van dit project dat
ook gekoppeld was aan een internationaal congres.
De bedoeling was dat ik hier als gastspreker kwam
vertellen hoe ik Project Magic aanpak in België.
Ook wilden de stichters van Project Magic dat ik de
steriele werk/goocheldoos kwam voorstellen aan de
verschillende landen die ook Project Magic beoefenen. Project Magic loopt op dit moment in meer dan
30 landen.

M

Dit heb ik dan ook gedaan, samen met mijn vrouw
Nancy zijn wij naar dit congres geweest waar onze
voordracht één van de vernieuwende elementen was
voor het project. Een echte primeur voor België door
mensen uit Brecht.
Project Magic kan alle steun gebruiken. Stortingen
kunnen gebeuren op het rekeningnummer 2850305382-55 met de melding "DC Project Magic
Belgium 3K6". De bedoeling van dit project op de
afdeling 3K6 is het zelfverstouwen van de kinderen
terug op te bouwen.
Ik ben ook nog op zoek naar goochelaars die mee willen doen met dit project, of mensen die zich geroepen
voelen om aan dit project hun medewerking te verlenen. De opleiding krijgen ze van mij.
Info: ivo.van.camp@telenet.be
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NOVEMBER
1: Kaartprijskamp in zaal De Eikel in Brecht om 14 uur.
Inschrijven vanaf 13 uur. Info: WTC Mastentop, tel. 03 313 85
08.
2, 3 & 4: Euro Hockey League (Europacup veldhockey mannnen) De wedstrijden vinden plaats op de terreinen van Royal
Antwerp Hockey club aan de Ontspanningslaan in Sint-Job,
achter de Zandbergen. Info: gsm 0475 58 34 43.
4: Kaartprijskamp in Goorhof in Sint-Job. Info: Harten Aas
4: Mosselfeesten Chiroplein, Tilburgbaan 39 in Brecht van 12
uur tot 20 uur. Info: Chiro Brecht, tel. 03 313 99 03 of gsm 0474
84 44 52.

in lokaal van de Brechtse Fotokring Eigen Schoon,
Mudaeusstraat 6 in Brecht van 20 uur tot 22 uur. Info:
www.eigenschoon.be
14: Fotocursus “Basis Fotografie” in lokaal van de Brechtse
Fotokring Eigen Schoon, Mudaeusstraat 6 in Brecht van 20 uur
tot 22 uur. Info: www.eigenschoon.be
15: Tai Chi in Goorhof in Sint-Job om 9.30 uur. Info: KAV SintJob, tel. 03 636 37 72.
15: Wandelen naar Essen Vertrek aan Goorhof in Sint-Job om
10 uur. Info: KAV Sint-Job, tel. 03 636 26 50.
15: Juwelen punniken Info: KAV Brecht, tel. 03 313 86 53

5: Bloemschikken in Goorhof in Sint-Job van 13 uur tot 16 uur.
Info: KAV Sint-Job, tel. 03 636 37 72.

17, 18, 23, 24 & 25: Tentoonstelling subtiel Lydia De Groof
stelt haar schilderwerken tentoon in de kapel van het oude
klooster. Gasthuisstraat 42 in Brecht van 10 uur tot 18 uur. Info:
tel. 03 636 26 34.

6: Kaartdag "Rikken" in De Zandbergen, Sint-Job om 14 uur.
Inschrijven vanaf 13.30 uur. Info: B.G.S.J., tel. 03 636 10 74.

17: Mosselfeest in Bijzonder Onderwijsscholen Berkenbeek in
Wuustwezel van 12 uur tot 21 uur.

6: Hobby - Patchwork in Goorhof in Sint-Job om 13 uur. Info:
KAV Sint-Job, tel. 03 636 02 28.

17: Kaartprijskamp in feestzaal De Kroon in Brecht om 20 uur.
Info: Schijvenspel Moed & Eendracht, tel. 03 313 05 52.

6 tot 11: Vogelshow in Goorhof in Sint-Job. Info: De
Heikneuter Sint-Job.

17: 10 jaar Clara Fey Optreden integratieorkest Poco a poco.
Muzikanten met een handicap spelen samen met andere muzikanten uit de regio bekende en minderbekende muziekstukken. Info: Volwassenwerking OC Clara Fey, tel. 03 313 47 55.

7: Fotocursus “Basis Fotografie” in lokaal van de Brechtse
Fotokring Eigen Schoon, Mudaeusstraat 6 in Brecht van 20 uur
tot 22 uur. Info: www.eigenschoon.be
7: Koffiefeest in Sas 4 om 15 uur. Info: S-Plus Sint-Job, tel. 03
636 28 43.
8: Culinair “Vegetarisch genieten” Info: KAV Brecht, tel. 03
313 86 53.
8: Tai Chi in Goorhof in Sint-Job om 9.30 uur. Info: KAV SintJob, tel. 03 636 37 72.
9: Quiz in ‘t Centrum van Sint-Lenaarts. Info: Chiro Nelto, tel.
03 313 97 32.
10: Soldenbal in ’t Centrum in Sint-Lenaarts. Elk uur een andere drank in solden: 1 betalen is 2 halen. Info: Chiro Nelto, tel.
03 313 97 32.
10: Tiroleravond in zaal De Eikel in Brecht om 20.30 uur. Info:
Hummel Bummel, tel. 03 313 71 68.
10: Culturele uitstap Jubelparkmuseum Brussel (Chinese
kunst en cultuur). Info: cultuurdienst Brecht, tel. 03 660 28 30.
11: Veldtoertocht Vertrek aan sporthal De Ring in Brecht van
8 uur tot 10.30 uur. Info: Sunshine Trappers, gsm 0499 25 37
97 of suntrappers@scarlet.be
12: Fotocursus Photoshop Elements in lokaal van de Brechtse
Fotokring Eigen Schoon, Mudaeusstraat 6 in Brecht van 20 uur
tot 22 uur. Info: www.eigenschoon.be
13: Voordracht door Jan De Cock: “Het leven in gevangenissen in de hele wereld” in Goorhof in Sint-Job om 20 uur. Info:
Davidsfonds Sint-Job, tel. 03 663 37 17.
13: Koffiefeest met ontspanning in zaal Rodenborg, Sint-Job
om 13 uur. Deelnameprijs: leden € 5 en niet leden € 9. Info:
B.G.S.J., gsm 0478 42 49 78.
13: Fotocursus Inschrijven “van digitaal beeld tot digiporama”
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17: Vendeliersbal in de Leeuwerk in Sint-Lenaarts. Info: KLJ
Sint-Lenaarts.
18: Tweedhandsbeurs - speelgoedbeurs in Goorhof in SintJob van 14 uur tot 17 uur. Gratis inkom. Info: tel. 03 636 39 49.
18: Kaartprijskamp slagen halen in de parochiezaal in
Overbroek om 13.30 uur. Info: Katholieke Vereniging voor
Gehandicapten, tel. 03 313 72 72.
18: Boekenbeurs in De Sleutelbloem, Schoolplein 2 in Brecht
van 13 uur tot 18 uur.
19: Fotocursus Photoshop Elements: creatieve technieken in
lokaal van de Brechtse Fotokring Eigen Schoon,
Mudaeusstraat 6 in Brecht van 20 uur tot 22 uur. Info:
www.eigenschoon.be
19: Kantklos in Goorhof in Sint-Job van 13 uur tot 16 uur. Info:
KAV Sint-Job, tel. 03 636 02 28.
20: Cursus Passe-partout snijden in lokaal van de Brechtse
Fotokring Eigen Schoon, Mudaeusstraat 6 in Brecht van 20 uur
tot 22 uur. Info: www.eigenschoon.be
20: Infoavond “Een dag in de kleuterschool De Zevensprong”
om 20 uur in de kleuterrefter, Venusstraat 5 (ingang
Gasthuisstraat) in Brecht. Info: tel. 03 660 07 70 of
www.de7sprong.be
20: Kaartdag "Rikken" in De Zandbergen, Sint-Job om 14 uur.
Inschrijven vanaf 13.30 uur. Info: B.G.S.J., tel. 03 636 10 74.
20: Kruissteek - Bargello in Goorhof in Sint-Job van 13 uur tot
16 uur. Info: KAV Sint-Job, tel. 03 636 02 28.
21: Fotocursus “Basis Fotografie” in lokaal van de Brechtse
Fotokring Eigen Schoon, Mudaeusstraat 6 in Brecht van 20 uur
tot 22 uur. Info: www.eigenschoon.be
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22: Tai Chi in Goorhof in Sint-Job om 9.30 uur. Info: KAV SintJob, tel. 03 636 37 72.
22: Infoavond “Een dag in de kleuterschool Klavertje 3” om 20
uur in de turnzaal, Sint-Willebrordusstraat 29 in Overbroek.
Info: tel. 03 660 07 70 of www.klavertjedrie.be
22: Bowling in De Zandbergen in Sint-Job om 13 uur. Info:
KAV Sint-Job, tel. 03 636 02 54.
23: Axl Peleman & Mario Pesic in gc Jan vander Noot om
20.30 uur. Info: cultuurdienst Brecht, tel. 03 660 28 30.
24, 25 & 30: Toneelopvoering “De ezel van Rosse Herman” in
’t Centrum van Sint-Lenaarts om 20 uur. Info: toneelkring
Vertoli, tel. 03 313 94 27 of www.vertoli.be
25: Stabroekse wildernissen Wandeling vlakbij Moretsubos
en langs het beschermd kasteel Ravenhof. Info:
Vakantiegenoegens, tel. 03 313 75 07.
25: Opendeurdag seniorenvereniging OKRA Brecht in het gc
Jan vander Noot in Brecht van 10 uur tot 17 uur.
26: Crea - Wilgentenen in Goorhof in Sint-Job om 13 uur. Info:
KAV Sint-Job, tel. 03 636 37 72.

www.eigenschoon.be
1: Inschrijving cursus “Passe-partout” snijden (2de reeks) in
lokaal van de Brechtse Fotokring Eigen Schoon,
Mudaeusstraat 6 in Brecht van 20 uur tot 22 uur. Info:
www.eigenschoon.be
1 & 2: Vogelshow in het Centrum in Sint-Lenaarts van 18 uur
tot 22 uur (1/12) en van 9 uur tot 22 uur (2/12). Info: De
Vlaamse Gaai.
2: Inschrijving fotocursus “van digitaal beeld tot digiporama”
(2de reeks) in lokaal van de Brechtse Fotokring Eigen Schoon,
Mudaeusstraat 6 in Brecht van 20 uur tot 22 uur. Info:
www.eigenschoon.be
3: Kantklos in Goorhof in Sint-Job van 13 uur tot 16 uur. Info:
KAV Sint-Job, tel. 03 636 02 28.
4: Kaartdag "Rikken" in De Zandbergen, Sint-Job om 14 uur.
Inschrijven vanaf 13.30 uur. Info: B.G.S.J., tel. 03 636 10 74.
4: De Babylonische spraakverwarring door Dirk Denoyelle
en Carine Caljon in gc Jan vander Noot om 20 uur. Info:
Davidsfonds Sint-Job, tel. 03 636 25 52.

26: Fotocursus Photoshop Elements: creatieve technieken in
lokaal van de Brechtse Fotokring Eigen Schoon,
Mudaeusstraat 6 in Brecht van 20 uur tot 22 uur. Info:
www.eigenschoon.be

4: Hobby - Patchwork in Goorhof in Sint-Job om 13 uur. Info:
KAV Sint-Job, tel. 03 636 02 28.

27: Koken met wintergroenten in Goorhof in Sint-Job om
19.30 uur. Info: KAV Sint-Job, tel. 03 636 39 77.

6: Tai Chi in Goorhof in Sint-Job om 9.30 uur. Info: KAV SintJob, tel. 03 636 37 72.

27: Kaartdag "Rikken" in De Zandbergen, Sint-Job om 14 uur.
Inschrijven vanaf 13.30 uur. Info: B.G.S.J., tel. 03 636 10 74.

6: Culinair “Vegetarisch genieten” Info: KAV Brecht, tel. 03
313 86 53.

27: Cursus Passe-partout snijden in lokaal van de Brechtse
Fotokring Eigen Schoon, Mudaeusstraat 6 in Brecht van 20 uur
tot 22 uur. Info: www.eigenschoon.be

9: Kaartprijskamp in Goorhof in Sint-Job. Info: Harten Aas.

28: Fotocursus “Basis Fotografie” in lokaal van de Brechtse
Fotokring Eigen Schoon, Mudaeusstraat 6 in Brecht van 20 uur
tot 22 uur. Info: www.eigenschoon.be

5: Sinterklaasfeest in Sas 4 om 15 uur. Info: S-Plus Sint-Job,
tel. 03 636 28 43.

9: Danstheatervoorstelling “Klein Zwanenmeer” in het gc Jan
vander Noot in Brecht om 15 uur. Info: cultuurdienst Brecht, tel.
03 660 28 30.
10: Kerstshow Sas van Gent Info: KAV Brecht, tel. 03 313 86
53

29: Tai Chi in Goorhof in Sint-Job om 9.30 uur. Info: KAV SintJob, tel. 03 636 37 72.

10: Crea - Wilgentenen in Goorhof in Sint-Job om 13 uur. Info:
KAV Sint-Job, tel. 03 636 37 72.

29: Inschrijving fotocursus “Basis Fotografie 3de reeks” in
lokaal van de Brechtse Fotokring Eigen Schoon,
Mudaeusstraat 6 in Brecht van 20 uur tot 22 uur. Info:
www.eigenschoon.be

10: Open uurtje in de kleuterschool Klavertje 3 tussen 14 uur
en 15 uur in Sint-Willebrordusstraat 29 in Overbroek. Info: tel.
03 660 07 70 of www.klavertjedrie.be

29: Natuurexpressie “Kerst” Info: KAV Brecht, tel. 03 313 86
53
30: Inschrijving fotocursus “Hoe gebruik ik mijn digitale
camera” (2de reeks) in lokaal van de Brechtse Fotokring Eigen
Schoon, Mudaeusstraat 6 in Brecht van 20 uur tot 22 uur. Info:
www.eigenschoon.be

11: Open uurtje in de kleuterschool De Zevensprong tussen
14 uur en 15 uur in Venusstraat 5 in Brecht. Info: tel. 03 660 07
70 of www.de7sprong.be
11: Kerstfeest met ontspanning in zaal Rodenborg, Sint-Job
om 12 uur. Info: B.G.S.J., gsm 0478 42 49 78.
12: Ontmoetingsfeest Kerst Zaal De Kroon. Info: KAV Brecht,
tel. 03 313 86 53

DECEMBER

12: Koffiefeest in Sas 4 om 18 uur. Info: S-Plus Sint-Job, tel.
03 636 28 43.

1: Cinebrecht “Brassed Off” in het gc Jan vander Noot in
Brecht om 20 uur. Info: cultuurdienst Brecht tel. 03 660 28 30.

13: Wandelen in ‘s Gravenwezel Vertrek aan Goorhof in SintJob om 10 uur. Info: KAV Sint-Job, tel. 03 636 02 54.

1: Inschrijving fotocursus “Hoe gebruik ik mijn digitale camera” (3de reeks) in lokaal van de Brechtse Fotokring Eigen
Schoon, Mudaeusstraat 6 in Brecht van 20 uur tot 22 uur. Info:

13: Tai Chi in Goorhof in Sint-Job om 9.30 uur. Info: KAV SintJob, tel. 03 636 37 72.
14: Dia-avond Ierland in het gc Jan vander Noot om 20 uur.

39

WAARHEEN IN BRECHT?
Een fascinerende dia-avond over Ierland en Wales. Cathy en
Dries hebben een maand lang Ierland en Wales met de fiets
verkend. Info: Vakantiegenoegens, tel. 03 313 04 63.
16: Smoutebollentocht Vertrek in zaal De Eikel in Brecht van
8 uur tot 15 uur. Afstanden: 4, 7, 10, 14, 18, 22 en 25 km. Info:
Sint-Michielstappers Brecht, gsm 0475 22 84 22.
17: Bloemschikken in Goorhof in Sint-Job van 13 uur tot 16
uur. Info: KAV Sint-Job, tel. 03 636 37 72.
18: Bloedinzameling in de het administratief centrum in SintJob van 18 uur tot 20.30 uur. Info: Rode Kruis Sint-Job.
18: Inschrijving fotocursus van digitaal beeld tot print” (1ste
reeks) in lokaal van de Brechtse Fotokring Eigen Schoon,
Mudaeusstraat 6 in Brecht van 20 uur tot 22 uur. Info:
www.eigenschoon.be
18: Kaartdag "Rikken" in De Zandbergen, Sint-Job om 14 uur.
Inschrijven vanaf 13.30 uur. Info: B.G.S.J., tel. 03 636 10 74.
18: Kruissteek - Bargello in Goorhof in Sint-Job van 13 uur tot
16 uur. Info: KAV Sint-Job, tel. 03 636 02 28.
18: Bloedinzameling in de Kerklei 2 in Sint-Job van 18 uur tot
20.30 uur.
18: Open kijkdag eerste kleuterklas in basisschool In ’t Groen
in Sint-Lenaarts van 9.30 uur tot 10.30 uur. Info: tel. 03 313 86
63.
20: Tai Chi in Goorhof in Sint-Job om 9.30 uur. Info: KAV SintJob, tel. 03 636 37 72.
27: Bloedinzameling in gc Jan vander Noot in Brecht van
17.30 uur tot 20.30 uur.
31: Oudejaarsbal in ’t Centrum van Sint-Lenaarts. Inkom € 4
vvk € 3. Gratis toeters en bellen. Info: JRK Sint-Lenaarts
nancy.oprins@hotmail.com

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
Wekelijkse markt in Sint-Job op woensdag van 14 uur tot 17
uur.
Wekelijkse markt in Sint-Lenaarts op donderdag van 8 uur tot
12.30 uur.
Yogalessen in Sint-Lenaarts Yogaclub Ambika, Engelakker 2
houdt elke woensdagavond van 20 uur tot 21 uur bijeenkomsten waarbij ontspannings-, bewegings- en ademhalingsoefeningen op basis van de VINIYOGA worden aangeleerd. Prijs: 5
euro per les of 50 euro voor 5 maanden. Info: tel. 03 313 47 98
of 03 313 07 80. (Start woensdag 5 september)
Yoga in Sint-Job-in-‘t-Goor Wekelijkse lessen (lichaamshoudingen, ademhalingstechnieken, ontspanningsoefeningen en
meditatie) voor volwassenen, beginners en gevorderden. Aparte
cursussen kinderyoga (vanaf 3 jaar) en yoga voor jongeren (tot
18 jaar). Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximum 8
personen. Docente: Gilberte Sprangers (lid van de
Nederlandstalige Yoga-federatie in België en de Europese
Yoga-Unie). Plaats: Gramyelaan 2 in Sint-Job. Info: tel. 03 636
19 51.
De Sint-Jobse schaakkring Wij schaken elke vrijdagavond
vanaf 20 uur, behalve op feestdagen. Wij zijn een recreatieve,
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kleine club, die houdt van een gezellige en aangename sfeer!
Info: Koen Van Deynse, tel. 03 663 72 85.
Taekwando Elke maandag en donderdag van 19 uur tot 21 uur
in Fitness 2001, Engelakker 2 in Sint-Lenaarts. Eerste 2 keer
gratis. 20 euro voor 12 beurten. Info: TKD Dragon Brecht, gsm
0496 29 01 16.
Peuterclub De peuterclub is een peuterspeelgroep voor kindjes van 20 maanden tot 3 jaar. Onder deskundige begeleiding
doen ze allerlei activiteiten als voorbereiding op de kleuterschool. Op dinsdagvoormiddag enkel voor de peutertjes, op
donderdagvoormiddag voor peuters en ouders. Waar? De
oude pastorie (over de kerk van Sint-Job). Info: Gezinsbond,
tel. 03 636 17 49.
Nordic Walking Elke woensdag Nordic Walking. Vertrek om 9
uur aan de parking van Kristus Koning (Luien Hoek) in SintJob. Organisatie: KVLV Sint-Job, tel. 03 636 27 10.
Brechtse fotokring Eigen Schoon Wij vergaderen elke donderdag vanaf 20 uur, behalve op feestdagen. Als je ook onze
passie wilt delen, ben je bij deze uitgenodigd om eens langs te
komen op een van onze clubavonden. In onze club is iedereen
welkom. Van gemotiveerde beginneling tot professionele fotograaf. Wij vergaderen op de zolder van het “Huis Couvreur”,
Mudaeusstraat 6 in Brecht. Info: Tejo Coen tel 03 636 15 49.
Judo voor veteranen Bent u op zoek naar lichamelijke ontspanning, aarzel dan niet langer en sluit u als veteraan (+30
jaar) aan bij Judoclub Hirano Brecht. Iedere vrijdagavond van
21.30 uur tot 22.30 uur wordt er getraind. U kan gedurende 4
trainingen gratis proberen. Waar? Gemeentelijke lagere
school, Schoolstraat 1, 2960 Brecht. Info: Julia vanden Bergh,
tel. 03 313 38 46.
Cursus geluidstechniek In de 2-daagse cursus geluidstechniek leer je alles over de componenten van een uitgebreide
geluidsinstallatie, en leer je omgaan met de onvolkomenheden
van zaal, artiest, instrumenten en apparatuur. En daarna live.
Wanneer? 27 en 28 december 2007 van 10 uur tot 17 uur. Prijs:
€ 52. Info: Provinciaal Vormingscentrum Malle tel. 03 312 80
00.
Cursus werken met video De inleidingscursus werken met
video is gespreid over 8 avonden. Hij geeft inzicht in beeldtaal,
beeldopbouw en compositie en in de technische aspecten van
een camera. Ook montage op de computer komt aan bod. De
cursus is geknipt voor iedereen, die nog nooit een camera in
handen had. Wanneer? 20, 21, 27, 28 november en 4, 5, 11 en
12 december 2007 van 10 uur tot 19.30 uur tot 22.30 uur. Prijs:
€ 104. Info: Provinciaal Vormingscentrum Malle tel. 03 312 80
00.
Bridge Iedere maandagavond vanaf 19.30 uur wordt er bridge
gespeeld in een gemoedelijke sfeer. Er worden eveneens bridgelessen gegeven voor beginners en gevorderden. Plaats: tc
Ter Breme, Veldstraat 79, 2960 Brecht. Tel. 03 313 87 23.

Invulblad activiteiten lichtkrant en BrechtsNieuws:
www.brecht.be

PRIJSPUZZEL nr. 54
1

Horizontaal

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

1

1. Iemand met zeer grote lichaamskracht. 2.
Lectori salutem - gemalin van Aegir - schutsluis uitroep van afkeer. 3. Engelse voornaam Skandinavische munt - model. 4. Afgezaagde uitdrukking - vals (in samenstellingen). 5. Afkorting
op telegrammen - ongelukkig voorval - lidwoord.
6. Boksterm - boodschapper - rijstbrandewijn deel van de bijbel. 7. Geraspte tabak - insecteneter. 8. Lui-instrument - insect - dikwijls. 9.
Zwemvogel - tot brij gekookte vruchten. 10. godsdienst (afk.) - voeg - deel van een schip - soort
verlichting. 11. Deel van de mast - sterke kromming - lidwoord. 12. Vragend voornaamwoord bewindsman. 13. Moerasvogel - hulptaal - vadsig. 14. Aardrijkskundige aanduiding - gesteente
- voorzetsel - latijns voegwoord. 15. Deel van
een woning.
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Verticaal

5

15

1. Franse schertsbenaming voor politieagent optisch instrument - geneigdheid tot wraak. 2. Sprong
- omsloten ruimte voor vee. 3. Vroegere naam van
VRT - vlaktemaat - vis. 4. Bijwoord - vast merkpunt in
zee - Chinese maat. 5. Vertwijfeling - vervullen, naleven. 6. Voegwoord - inwendig orgaan - hetzelfde. 7.
Persoonlijk voornaamwoord - muzieknoot. 8.
Rangtelwoord - Britse radio en televisie - voetpunt. 9.
Familielid - godsdienst. 10. Nederlandse Spoorwegen
- inwendig bekleedsel van een oesterschelp - familielid. 11. Plotselinge gewelddaad - plaats in de provincie Antwerpen. 12. Verbrandingsrest - insect muzieknoot. 13. Oude maat - tussenzetsel - duinvallei. 14. Een bad nemen - uniform. 15. Kring rondom
zon of maan - voormalig Joegoslavisch leider.

Verzamel de letters uit de gekleurde vakjes en zet ze
in het onderstaand rooster.
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6
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8

9 10 11 12

Stuur uw oplossing ten laatste op woensdag 12
december 2007 naar: Redactieraad BrechtsNieuws,
Gemeentepark 1, 2960 Brecht, of e-mail naar:
bart.vancamp@brecht. be. Vergeet niet uw naam en
adres te vermelden. Uit de juiste inzendingen zal de
onschuldige hand drie winnaars loten die elk zullen
worden beloond met een leuke prijs.
Oplossing prijspuzzel nr. 53:
ESSEN-HERENTALS
De onschuldige hand trok volgende lotelingen:
- Bruno De Bock uit Sint-Job
- Marleen Van Looveren uit Sint-Lenaarts
- Sarah Rusch uit Brecht
Zij wonnen elk een cd-waardebon.
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WAT - WAAR - WANNEER
Brandweer
Gemeentehuis
Brecht-Centrum
Gemeentepark 1,  03 660 25 50 -  03 313 71 69
maandag: van 9 uur tot 12 uur
en van 18 uur tot 20 uur
dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9 uur tot 12 uur
woensdag: van 13 uur tot 16 uur
(enkel identiteitskaarten)

Administratief centrum Sint-Job
Kerklei 2,  03 636 00 44
maandag: van 9 uur tot 12 uur
en van 18 uur tot 20 uur
dinsdag tot vrijdag: van 9 uur tot 12 uur
woensdag: van 13 uur tot 16 uur
(enkel identiteitskaarten)

Remise
(Gemeentelijke cultuur-, sport- en jeugddienst)
Gemeentepark 2, 2960 Brecht -  03 660 28 30
 03 660 28 31
maandag tot vrijdag: van 9 uur tot 12 uur
maandag: van 18 uur tot 20 uur
woensdag: van 13 uur tot 16 uur

Gemeentemagazijn
Technische dienst, Groendienst en Afval & duurzaamheid
Van Pulstraat 15 - 2960 Brecht
 03-660 17 20 -  03 313 51 33

Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap
(PWA)
Brecht: Gasthuisstraat 42 - Brecht -  03 330 17 65
 03 330 17 69
maandag: van 9 uur tot 12 uur
dinsdag: van 18 uur tot 19 uur (enkel op afspraak)
woensdag: van 13 uur tot 16 uur
vrijdag: van 9 uur tot 12 uur
Sint-Job: Kerklei 2, Sint-Job-in-’t-Goor -  03 636 00 44
dinsdag: van 9 uur tot 12 uur
donderdag: van 13 uur tot 16 uur

Lokale Werkwinkel Brecht
Gasthuisstraat 42, Brecht -  03 330 17 61
 03 330 17 69
maandag t.e.m. vrijdag: van 9 uur tot 12 uur
zelfbediening: maandag, dinsdag en woensdag
van 13 uur tot 15.30 uur

Ambachtslaan 10, 2960 Brecht -  03 313 97 11
 03 313 69 88
Internet: www.brandweerbrecht.be
E-mail: brandweer.brecht@telenet.be

Politie
Brecht-centrum
Venusstraat 22,  03 313 02 02,  03 313 92 80
internet: www.politie-voorkempen.be
e-mail: politie@politie-voorkempen.be
maandag tot vrijdag: van 8 uur tot 18 uur.
Wijkwerking:
maandag en donderdag open tot 20 uur.
Permanentie 24/24 uur:  03 313 02 02

Wijkbureel Sint-Job
Kerklei 2,  03 636 00 44
maandag: van 18 uur tot 20 uur
donderdag: van 18 uur tot 20 uur

Sociale dienst O.C.M.W.
Brecht-centrum, Gasthuisstraat 11,  03 330 11 20
 03 330 11 29
maandag tot vrijdag: van 9 uur tot 12 uur
maandagavond: van 18 uur tot 19 uur
woensdag: van 13.30 uur tot 15.30 uur
Sint-Job-in-’t-Goor, Kerklei 2,  03 636 00 44
dinsdag: van 14 uur tot 16 uur (enkel na afspraak
op tel. 03 330 11 20)
Zitdagen juridische dienst O.C.M.W.:
dinsdag van 9 uur tot 12 uur in Brecht,
Gasthuisstraat 11
Dienstencentrum Het Sluisken:
Gasthuisstraat 11, Brecht -  03 330 11 20
Informatiepunt:
maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur
Cafetaria:
weekdagen: van 9 uur tot 16.30 uur
zaterdag en zondag van 13.30 uur tot 16.30 uur
feest- en brugdagen: gesloten

Rode Kruis uitleendienst
Brecht: Vaartstraat 49, Brecht -  0474 34 80 95
St.-Job: Kerkhofstraat 51, St.-Job -  03 636 30 28
St.-Lenaarts: Simon Goossenslaan 18, St.-Lenaarts  0478 28 32 63

Rode Kruis hulpdienst
Brecht: Gasthuisstraat 42, Brecht -  0486 02 43 33
St.-Job: Kwekerijstraat 24, Schilde -  00499 14 85 65
St.-Lenaarts: Lessiusstraat 105, Brecht -  0478 96 71 27
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WAT - WAAR - WANNEER
Bibliotheken

Dienst voor toerisme (VVV)

Hoofdbibliotheek Brecht-centrum:

Mudæusstraat 2, 2960 Brecht,  03 313 68 44
 03 313 71 69

Mudæusstraat 9, Brecht -  03 330 12 80
maandag: van 13 uur tot 19 uur
dinsdag: van 9 uur tot 12 uur
woensdag: van 9 uur tot 12 uur
en van 13 uur tot 19 uur
donderdag: van 9 uur tot 12 uur
en van 13 uur tot 19 uur
vrijdag: van 9 uur tot 12 uur
en van 13 uur tot 19 uur
zaterdag: van 9 uur tot 12 uur
Filiaal Sint-Job:
Administratief centrum
Kerklei 2, Sint-Job -  03 636 20 55
maandag: van 9 tot 12 uur
en van 13 tot 19 uur
woensdag: van 13 uur tot 19 uur
vrijdag: van 13 uur tot 19 uur
zaterdag: van 9 uur tot 12 uur
Filiaal Sint-Lenaarts:
Dorpsstraat 60, Sint-Lenaarts -  03 313 69 44
woensdag: van 13 uur tot 19 uur
vrijdag: van 15 uur tot 19 uur
zaterdag: van 9 uur tot 12 uur

Van 1 tot 15 april en van 1 tot 30 september:
alle dagen van 13 uur tot 16 uur
Van 16 april tot 31 augustus:
weekdagen: van 9 uur tot 12 uur
en van 13 uur tot 16 uur
weekends en feestdagen: van 13 uur tot 16 uur
Van 1 oktober tot 31 maart:
gemeentehuis, informatiedienst.

Kringloopwinkel De Cirkel
Klein Veerle 30-34, 2960 St.-Lenaarts, + : 03 313 49 66
maandag tot vrijdag: van 9.30 uur tot 17.30 uur
zaterdag: van 9.30 uur tot 16 uur
zondag: gesloten

Tweedehandsboetiek ”De Kar”
Nollekensweg 6, Brecht,  +  : 03 313 92 89
maandag: van 13 uur tot 16 uur
woensdag: van 13 uur tot 17 uur
zaterdag: van 10.30 uur tot 12.30 uur

OXFAM wereldwinkel
Wereldwinkel Sint-Job - Kerklei 18
dinsdag t.e.m. vrijdag: van 14 uur tot 17.30 uur
zaterdag: van 10 uur tot 12 uur
en van 13 uur tot 16 uur
Wereldwinkel Sint-Lenaarts - Kerkstraat 55
maandag: van 18 uur tot 20 uur
woensdag: van 14 uur tot 20 uur
zaterdag: van 10 uur tot 14 uur

Containerparken
Brecht
Ringlaan
03 313 69 07

Sint-Lenaarts
Oostmalsebaan
03 313 50 69

Sint-Job
Kattenhoflaan
03 636 38 27

Maandag

gesloten

8 uur - 16.15 uur

8 uur - 16.15 uur

Dinsdag

8 uur - 16.15 uur

gesloten

14 uur - 17.45 uur

8 uur - 16.15 uur

8 uur - 16.15 uur

14 uur - 17.45 uur

gesloten

gesloten
10 uur - 16.45 uur

10 uur - 17.45 uur
10 uur - 16.45 uur

Deelgemeente
Adres
Inlichtingen

Woensdag

uitsluitend zelfstandigen

Donderdag

8 uur - 16.15 uur

Vrijdag
Zaterdag

10 uur - 17.45 uur
10 uur - 16.45 uur

uitsluitend zelfstandigen

14 uur - 17.45 uur

uitsluitend zelfstandigen

Een kwartier voor sluitingstijd wordt de poort gesloten. De aanwezige bezoekers kunnen wel tot sluitingstijd de inhoud van hun aanhangwagen of koffer sorteren. Op zondagen zijn de containerparken uiteraard gesloten. Ook op • donderdag 1 november 2007: Allerheiligen • vrijdag 2 november 2007: Allerzielen • zaterdag 3 november 2007:
brugdag • donderdag 15 november 2007: feest van de Dynastie • vrijdag 16 november 2007: brugdag • zaterdag 17 november 2007: brugdag • maandag 24 december 2007:
brugdag • dinsdag 25 december 2007: kerstdag • woensdag 26 december 2007: 2de kerstdag • maandag 31 december 2007: brugdag • dinsdag 1 januari 2008: Nieuwjaar
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‘SPOREN’
13de biënnale Brecht

